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RESUMO  

O agente comunitário de saúde (ACS) exerce o papel de “elo” entre a 

equipe e a comunidade, devendo residir na área de atuação da equipe, 

vivenciando o cotidiano das famílias/individuo/comunidade com mais 

intensidade em relação aos outros profissionais, o objetivo deste estudo foi 

relatar o processo da Educação Permanente como ferramenta de 

reorganização e sistematização da assistência no território da Estratégia de 

Saúde da Família, a partir dos agentes comunitários de saúde no município de 

Sapucaia- RJ. Este estudo consistiu em um relato de experiência vivenciado 

pelo gestor da Secretaria de Saúde do Município de Sapucaia no estado do Rio 

de Janeiro, de Junho de 2015 a Maio de 2016. Ao qual foi oferecido um curso 

de capacitação para os ACS para que os mesmos pudessem realizar suas 

atividades de forma competente, com embasamento teórico, crítico e reflexivo 

para suas práticas, elucidando ainda mais o seu papel perante a sociedade. Ao 

realizarmos essas oficinas, proporcionamos condições favoráveis para o 

desenvolvimento do senso crítico e reflexivo dos ACS, contribuindo com a 

formação de um profissional, não apenas voltado para os aspectos biológicos, 

mas, sobretudo, para o contexto social e político que interfere e interage 

fortemente com os problemas de saúde da população. Conclui-se que pelo 

fator do ACS na maioria das vezes não ter uma formação na área de saúde, se 

faz necessário a adoção de ações de Educação permanente que possibilite 

que este profissional possa se aproximar dos fatores socioeconômicos, 

culturais e ambientais que interferem na saúde. A capacitação ofertada para os 

ACSs de Sapucaia permitiu inicialmente que eles pudessem tomar 

conhecimento das situações que podem agravar a saúde dos munícipes e que 

fizessem a aproximação com as equipes de saúde. 

Palavra Chave: Estratégia de saúde da Família, Agente Comunitário de Saúde, 

Capacitação. 
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SUMMARY 

The community health agent (CHA) plays the role of "link" between the 

team and the community, and must reside in the team's area of operations, 

experiencing the daily life of the family / individual / community more strongly 

relative to other professionals, this study aimed to describe the process of 

Permanent Education as a reorganization tool and systematization of 

assistance in the territory of the Family health Strategy, from community health 

workers in the municipality of Sapucaia- RJ. This study consisted of an 

experience report experienced by the Health Department manager Sapucaia 

municipality in the state of Rio de Janeiro, June 2015 to May 2016. To whom 

was offered a training course for the ACS to the same could do their work 

competently with theoretical, critical and reflective basis for their practices, 

further elucidating its role in society. When we conduct these workshops, 

provide favorable conditions for the development of critical and reflective sense 

of ACS, contributing to the formation of a professional, not only focused on the 

biological aspects, but especially to the social and political context that affects 

and interacts strongly with the health problems of the population. In conclusion 

At ACS factor most often do not have training in the health area, the adoption of 

permanent education actions that enable these professionals can approach the 

socioeconomic, cultural and environmental factors that affect their health is 

necessary . The training offered to CHWs Sapucaia initially allowed that they 

could be aware of situations that can worsen the health of residents and that 

made the approach to the health teams. 

Keyword: Health Family Strategy, Community Health Agent, Training. 
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Apresentação 

 

Este estudo tem como objeto a Educação Permanente como ferramenta 

de reorganização e sistematização da assistência no território da Estratégia de 

Saúde da Família, a partir dos agentes comunitários de saúde no município de 

Sapucaia- RJ; e objetivo de relatar o processo da Educação Permanente como 

ferramenta de reorganização e sistematização da assistência no território da 

Estratégia de Saúde da Família, a partir dos agentes comunitários de saúde no 

município de Sapucaia- RJ. O percurso metodológico usou da narrativa, na 

pesquisa qualitativa, como procedimento para obtenção de informações, o qual 

possibilita ao sujeito colaborador, ao organizar as ideias para o relato escrito, 

ou, oral, reconstruir e dar sentido pessoal as suas experiências de vida de 

modo reflexivo, ou seja, realizar uma auto-reflexão que colabora na 

compreensão de sua própria prática. 
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1.0 Introdução 

A estratégia de Saúde da Família, concebida em 1994, é um projeto 

dinamizador do Sistema Único de Saúde (SUS), resultante de uma evolução 

histórica de embates políticos e sociais de atores sociais que militam pela 

organização do sistema de saúde coletiva no Brasil. Busca a descentralização 

dos serviços de saúde com práticas críticas, reflexivas e produção de saberes, 

cooperando para a superação da antiga proposição de caráter exclusivamente 

centrado na cura da doença. Desenvolve-se por meio de práticas gerenciais e 

sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipes, 

dirigidas às populações de territórios delimitados, pelos quais assumem 

responsabilidade (BRASIL, 2006). 

 

É composta por equipe multiprofissional que possui, no mínimo, médico 

generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família e 

comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).  

 

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população 

cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por agente e de 12 ACS por 

equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado 

de pessoas por      equipe. Cada equipe de Saúde da Família deve ser 

responsável por, no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área, que 

passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde.  
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O agente comunitário de saúde (ACS) exerce o papel de “elo” entre a 

equipe e a comunidade, devendo residir na área de atua  o da e uipe, 

vivenciando o cotidiano das famílias indivíduo comunidade com mais 

intensidade em rela  o aos outros profissionais (FORTES; SPINETTI,     ).   

capacitado para reunir informa  es de saúde so re a comunidade e deve ter 

condi  o de dedicar oito horas por dia ao seu tra alho.  eali a visitas 

domiciliares na área adscrita, produ indo dados capa es de dimensionar os 

principais pro lemas de saúde de sua comunidade. Estudos identificam que o 

ACS, no seu dia a dia, apresenta dificuldade de lidar com o tempo, o excesso 

de tra alho, a preserva  o do espa o familiar, o tempo de descanso, a 

des ualifica  o do seu tra alho e o cansa o físico (MARTINES; CHAVES, 

2007). 

O Município de Sapucaia/RJ apesar de ter um vasto território, possuí 

apenas uma população de 17606 habitantes segundo o último senso do IBGE 

de 2015 o que dificulta a implantação de alguns serviços de média e alta 

complexidade como por exemplo um hospital com internação, exames de alto 

custo com tomografia e ressonância magnética, sendo que para estes serviços 

os moradores do município são encaminhados para cidades de referência 

como Três Rios e Vassoura, visto está problemática na implantação deste 

serviços pelo falta de recursos que custei um serviço tão caro para pouca 

demanda os gestores municipais com apoio do Ministério da Saúde e da 

Secretaria Estadual de saúde implantou em todo seu território uma rede de 

Atenção Básica sendo o principal serviço a estratégia de Saúde da Família.     
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Inicialmente os gestores municipais fizeram uma contratação de 

profissionais para trabalhar na Atenção Básica sem nenhum requisito prévio 

como por exemplo: ter experiência profissional com o tipo de serviço que iria 

ser prestado, este fato era mais alarmante principalmente entre os agentes 

comunitários de Saúde que sequer eram profissionais de saúde, pois o único 

requisito adotado nesta contratação era ser maior de idade e morar na área de 

atuação.   

Além da contratação não obedecer princípios técnicos que pudessem 

qualificar os profissionais, outro fator de fundamental importância para 

qualificação dos serviços prestado era a forma de contratação destes 

profissionais que em sua totalidade foram contratados por regime de Registro 

de Pagamento Autônomo (RPA) ou seja, nenhum profissional tinha direito 

garantido pelo sistema de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) o que 

propiciava grande rotatividade de profissionais, no que tange a qualificação da 

Atenção Básica que é a aproximação/ da equipe com a comunidade está 

rotatividade dos profissionais neutralizava qualquer implementação de ações 

de promoção a saúde, pois para ter um profissional capacitado para planejar, 

organizar, desenvolver e avaliar ações que respondam às necessidades da 

comunidade, articulando os diversos setores envolvidos na Promoção da 

Saúde necessário que se construa antes de tudo vínculos empregatício o que 

garantirá uma permanente interação com a comunidade, no sentido de 

mobilizá-la e estimular sua participação. 
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Um grande desafio para efetivação dos serviços de saúde no municipais 

e a divisão geográfica em cincos distritos que compõe a cidade de Sapucaia, 

sendo que cada um com sua particularidade, sendo 1º distrito tendo sua 

subsistência centrada na arrecadação pública ou seja o município como 

principal empregador, enquanto o 2º distrito tendo um polo de armazenamento 

e distribuição de produtos para região, e o 3º distrito uma área mais industrial, 

enquanto o 4º distrito tendo sua renda  voltada para criação de gado e o 5º 

distrito tem a população dependente da agricultura familiar, com essa 

particularidade dos munícipes em relação ao seu distrito de moradia e trabalho 

a da equipe de Saúde da Família precisa ser capaz de atuar com criatividade e 

senso crítico, mediante uma prática humanizada, competente e resolutiva, que 

envolve ações de promoção, prevenção, recuperação e de reabilitação. 
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2.0 SITUAÇÃO PROBLEMA 

O município de Sapucaia através da Secretaria Municipal de Saúde fez 

em 1999 o convênio com o Ministério da Saúde para introdução do  Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), mas só em 2000 com a 

contratação dos Agentes Comunitário da Saúde através de RPA e que iniciou 

as atividades em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família,  o que no 

início parecia uma grande oportunidade de melhoria das ações de saúde por 

outro lado trazia preocupações devido a falta de qualificação para atuação, pois 

para começar as atividades os agentes tiveram um capacitação feita por 

profissionais de outras cidades vizinhas que já tinham o programa implantado, 

além disso foi atribuído como função para os ACS a verificação de pressão 

arterial no domicilio e o controle de medicamentos no domicilio o que demanda 

além de uma formação em saúde também um projeto de educação permanente 

que garanta sempre as atualizações necessária nos processos.     

Após várias tentativas do Ministério Público Estadual e de outras 

autoridades, no ano de 2015 foi realizado o primeiro concurso de ACS no 

município, ao qual tivemos uma grata surpresa pela qualidade dos inscritos no 

concurso, sendo este para o quadro efetivo do munícipio, tornando então os 

ACS estatutários.  No edital para realização do concurso procuramos atender 

os requisitos do Ministério da Saúde onde diz que o Agente Comunitário de 

Saúde (ACS) é um profissional sui generis. Oriundo da comunidade, como 

alude a sua denominação, deve exercer uma liderança entre os seus pares, 

apresentando um perfil distinto do servidor público clássico. Na seleção do 

ACS para o quadro de servidor público, procuramos a princípio a pessoa mais 
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qualificada no envolvimento com sua comunidade, sendo fundamentais os 

aspectos de solidariedade e liderança, a necessidade de residir na própria 

comunidade e o conhecimento da realidade social. Os ensinamentos técnicos 

viriam depois, mediante os cursos ministrados pela Secretaria de Saúde. 

Assim, em primeiro lugar, buscamos, para o ACS, um perfil mais social do que 

burocrático ou técnico. 

Aos Agentes Comunitários cabe cadastrar todas as pessoas do território, 

mantendo esses cadastros sempre atualizados, orientando as famílias quanto à 

utilização dos serviços de saúde disponíveis. Devem acompanhá-las, por meio 

de visitas domiciliarias e ações educativas individuais e coletivas, buscando 

sempre a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS. 

Devem desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das 

doenças e agravos e de vigilância à saúde, mantendo como referência a média 

de uma visita/família/mês ou, considerando os critérios de risco e 

vulnerabilidade, em número maior. A eles ca e “o acompanhamento das 

condicionalidades do Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa 

similar de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades 

implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo com o 

planejamento da e uipe” (B ASIL,   11). 

  

          Todos esses profissionais, atuam de maneira direta e inseridos no 

contexto de vida real dos usuários, ou seja, no território. O território coloca-se 

nesse estudo como estratégia central, procurando reorganizar o processo de 

trabalho em saúde mediante operações intersetoriais e ações de promoção, 
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prevenção e atenção à saúde (MONKEN; BARCELLOS, 2005), permitindo a 

gestores, profissionais e usuários do SUS compreender a dinâmica dos lugares 

e dos sujeitos (individual e coletivo), desvelando as desigualdades sociais e as 

iniquidades em saúde (GONDIM, 2012). O território define em si a adstrição 

dos usuários, propiciando relações de vínculo, afetividade e confiança entre 

pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, sendo que estes 

passam a ser referência para o cuidado, garantindo a continuidade e a 

resolutividade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 

2011). 

 Paim (2004), diz que a Educação Permanente pode corresponder à 

Educação em Serviço, quando esta coloca a pertinência dos conteúdos, 

instrumentos e recursos para a formação técnica submetida a um projeto de 

mudanças institucionais ou de mudança da orientação política das ações 

prestadas em dado tempo e lugar. Quando esta pertence à construção objetiva 

de quadros institucionais e há investidura de carreiras por serviço em tempo e 

lugar específicos. Pode, também, corresponder à Educação Formal de 

Profissionais, quando esta se apresenta amplamente porosa às multiplicidades 

da realidade de vivências profissionais e coloca-se em aliança de projetos 

integrados entre o setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do ensino 

(BRASIL 2004). 

        A EP para muitos educadores ela se configura desdobramento da 

Educação Popular ou da Educação de Jovens e Adultos, perfilando-se pelos 

princípios e/ou diretrizes desencadeados por Paulo Freire desde Educação e 

Conscientização/Educação como Prática da Liberdade/Educação e Mudança, 
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passando pela Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia 

da Cidade, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da Indignação (BRASIL 

2004).  

         A proposta de educação permanente assume como objetivo a melhoria 

de qualidade do serviço que se oferece à população, constituindo-se em um 

instrumento pedagógico da transformação do trabalho e do desenvolvimento 

permanente dos trabalhadores nos planos individual e coletivo. (BRASIL, 

2003). 

         Sendo assim a EP foi instituída visando atender à demanda de 

consolidação do SUS, através da transformação do profissional em sujeito, em 

fevereiro de 2004 a Política Nacional de Educação Permanente através da 

Portaria 198/GM/MS estabelece a finalidade de formar e capacitar profissionais 

da saúde para atenderem às reais necessidades da população. A educação 

serve, então, como proposta de mudança dos serviços de saúde, contínua, 

válida e atual, motivando a ação de trabalhadores, gestores e usuários do SUS. 

Assim, a EP ao mesmo tempo em que imprime atualização cotidiana das 

práticas, se insere em necessária construção de relações e processos que vão 

do interior das equipes em atuação conjunta, implicando seus agentes e as 

políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde (BRASIL, 2003). 

Neste sentido, apresentamos como Objetivo Geral relatar o processo da 

Educação Permanente como ferramenta de reorganização e sistematização da 

assistência no território da Estratégia de Saúde da Família, a partir dos agentes 

comunitários de saúde no município de Sapucaia- RJ. 
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Objetivo Específicos  

Destacar os aspectos que indicaram mudanças na prática profissional dos 

ACS a partir da Educação Permanente em Saúde. 

Discutir os limites e os alcances da Educação Permanente como 

estratégia de mudanças na ESF. 

Propor a elaboração de um programa educativo com o coletivo de 

profissionais da ESF. 

Esse estudo se justifica como ferramenta de reorientação dos processos 

de reorganização e sistematização realizada na ESF de Sapucaia-RJ, 

considerando a Educação Permanente como disparador para a efetividade das 

ações, potencializando a assistência ao usuário do SUS podendo rever as 

práticas assistências levando em consideração as mudanças sociais que 

repercutem nas vidas das pessoas.   

 As propostas de ações educativas pode impactar diretamente nas ações 

de saúde, pois significa aprendizagem no trabalho, sendo desenvolvidas em 

algumas vezes por externos aos serviços trazendo toda as normativas da 

profissão, permitindo uma aproximação entre teoria e prática, visto que os 

preceitos teóricos concebidos na academia podem contribuir para o 

aperfeiçoamento dos serviços, ao mesmo tempo em que permitem retroações 

no fazer acadêmico, decorrentes da exposição destes nos espaços de trabalho. 

Os constructos teóricos que sustentam a proposta de EPS nos mostram que as 

ações educativas precisam estar articuladas com as necessidades dos 
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sujeitos-trabalhadores e que sejam concernentes com o seu fazer, portanto, 

precisa haver relação entre teoria e prática. (ROSSETTO 2010) 

Outra forma para desenvolver as ações de educação permanente são as 

discussões dos problemas enfrentados na realidade considerando os 

conhecimentos e as experiências dos trabalhadores dos ACSs. Portanto, 

propõe-se que a EPS seja projetada a partir da problematização do processo 

de trabalho, na qual as ações educativas estejam vinculadas ao próprio 

desenvolvimento das atividades no cotidiano de trabalho; e, 

consequentemente, se considere as necessidades educativas dos 

trabalhadores possam estar articuladas com as necessidades de saúde dos 

indivíduos e populações. A implementação de propostas de educação 

permanente se constrói a partir dos problemas encontrados na realidade do 

trabalho, portanto, preconiza-se que as ações do processo de trabalho, de 

gestão, atenção e educação possam ser desenvolvidas de forma articulada e 

que, assim projetadas e executadas, possam ser reciprocamente fortalecidas. 

(ROSSETTO 2010) 
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3.0 Tecendo Caminhos- Percurso Metodológico. 

Esta dissertação do ponto de vista metodológico é caracterizada por uma 

apreensão particular da realidade descrita, a partir da observação cotidiana e 

crítica de minha atuação enquanto secretario de saúde deste município. Sendo 

assim, presente dissertação se inscreve numa perspectiva de relato de 

experiência. 

Segundo Araújo et al. (2008) o estudo de caso trata-se de uma 

abordagem metodológica de investigação especialmente adequada quando 

procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 

complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores. Yin 

(1994, apud ARAÚJO et al. 2008) afirma que esta abordagem se adapta à 

investigação em educação, quando o investigador é confrontado com situações 

complexas, de tal forma que dificulta a identificação das variáveis consideradas 

importantes,  uando o investigador procura respostas para o “como?” e o 

“por uê?”,  uando o investigador procura encontrar interações entre fatores 

relevantes próprios dessa entidade, quando o objetivo é descrever ou analisar 

o fenómeno, a que se acede diretamente, de uma forma profunda e global, e 

quando o investigador pretende apreender a dinâmica do fenómeno, do 

programa ou do processo. Assim, Yin (1994:13, apud ARAÚJO et al. 2008) 

define “estudo de caso” com  ase nas características do fenómeno em estudo 

e com base num conjunto de características associadas ao processo de 

recolha de dados e às estratégias de análise dos mesmos 
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Este relato de experiência foi dividido em duas fases distintas, com o 

mesmo intuito, de relatar a Educação Permanente como ferramenta de 

reorganização e sistematização da assistência no território da Estratégia de 

Saúde da Família, a partir da ação estratégica junto dos agentes comunitários 

de saúde. 

Num primeiro momento foi feito uma apresentação entre os ACSs e os 

gestores públicos (Prefeito Municipal, Secretário de Saúde, Coordenadores de 

Programas etc.), onde foi possível conhecer o perfil de cada ACS, bem como 

seu envolvimento com a sociedade. 

Nesta primeira aproximação um fato que chamou muito atenção foi que 

um grande número de ACS tinha curso superior entre eles estavam 

(Nutricionista, Farmacêutico, Bacharel em Direito), este fato faz com que 

possamos analisar os novos profissionais de uma forma diferenciada, pois um 

cargo que era ofertado para nível médio teve grande adesão do nível superior.  

A segunda etapa foi marcada pela capacitação propriamente dito, onde os 

ACSs tiveram aproximação com as atribuições de sua profissão e também com 

os problemas decorrente das ofertas de saúde no município 

Este estudo consiste em um relato de experiência vivenciado pelo gestor 

da Secretaria de Saúde do Município de Sapucaia no estado do Rio de Janeiro, 

de Junho de 2015 a Maio de 2016. Ao qual foi oferecido um curso de 

capacitação para os ACS para que os mesmos pudessem realizar suas 

atividades de forma competente, com embasamento teórico, crítico e reflexivo 

para suas práticas, elucidando ainda mais o seu papel perante a sociedade. Ao 
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realizarmos essas oficinas, proporcionamos condições favoráveis para o 

desenvolvimento do senso crítico e reflexivo dos ACS, contribuindo com a 

formação de um profissional, não apenas voltado para os aspectos biológicos, 

mas, sobretudo, para o contexto social e político que interfere e interage 

fortemente com os problemas de saúde da população. Após o término das 

oficinas pedagógicas, dá-se início ao segundo momento, onde iniciamos as 

atividades em campo de estágio, onde os ACS tiveram a oportunidade de 

desenvolver ações junto ao usuário, comunidade e nas unidades de saúde.  
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4.0. CONSTRUÇÃO TEÓRICA 

 

4.1 A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E A TERRITORIALIZAÇÃO 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no 

âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 

integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 2012). 

Ela é responsável pela prevenção, promoção e recuperação da saúde 

dos indivíduos em todas as fases da vida e, desde a sua criação no ano de 

1993, vem se consolidando como um dos eixos estruturantes do Sistema Único 

de Saúde (SUS) por meio de movimento de expressiva expansão de cobertura 

populacional, aprimorando em muito o acesso da população às ações de saúde 

(BRASIL 2012).  

Tal crescimento e necessidade originaram a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) por ser esta resultante da experiência acumulada de 

vários atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como os movimentos sociais, 

os usuários, os trabalhadores e os gestores das três esferas de governo: 

municipal, estadual e federal (PNAB, 2012). 
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O acúmulo técnico-político dos três níveis de gestão do SUS, na 

implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF), elementos essenciais para a reorientação do 

modelo de atenção, tem possibilitado a identificação de um conjunto de 

questões relativas às bases conceituais e operacionais do que se tem 

denominado "Atenção Básica à Saúde" no Brasil, e de suas relações com os 

demais níveis do sistema. Esta discussão fundamenta-se nos eixos 

transversais da universalidade, integralidade e equidade, em um contexto de 

descentralização e controle social da gestão, princípios assistenciais e 

organizativos do SUS, consignados na legislação constitucional e 

infraconstitucional (BRASIL, 2012). 

No Brasil, a Atenção Básica (AB) é desenvolvida com alto grau de 

descentralização, capilaridade e próxima da vida das pessoas. Diz-se ser o 

contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de 

comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental 

que ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do 

vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social 

(PNAB, 2012). 

Os princípios fundamentais que constituem a AB são: integralidade, 

qualidade, equidade e participação social. Mediante a adstrição de clientela, as 

equipes Saúde da Família estabelecem vínculo com a população, 

possibilitando o compromisso e a co-responsabilidade destes profissionais com 

os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de ampliar suas fronteiras de 
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atuação visando uma maior resolubilidade da atenção, onde a Saúde da 

Família é compreendida como a estratégia principal para mudança deste 

modelo, que deverá sempre se integrar a todo o contexto de reorganização do 

sistema de saúde (BRASIL, 2012). 

As Unidades Básicas de Saúdes expressam a organização da atenção 

básica, através da ESF e, estão instaladas perto de onde as pessoas moram, 

trabalham, estudam e vivem. Logo, desempenham um papel central na 

garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade (BRASIL, 

2012). 

A expansão e a qualificação da atenção básica ainda pelo Ministério da 

Saúde, é organizada pela Estratégia Saúde da Família (ESF) que compõem 

parte do conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da 

Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. A concepção de 

promoção à saúde supera a antiga proposição de caráter exclusivamente 

centrado na doença, desenvolvendo por meio do exercício de práticas de 

cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território 

em que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e 

variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de 

saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios 

maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, 

vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, 

necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhida (BRASIL, 2012). 
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A Saúde da Família é uma das principais estratégias, propostas pelo 

Ministério da Saúde do Brasil, para reorientar o modelo assistencial do Sistema 

Único de Saúde, a partir da atenção básica (BRASIL, 1997). Ela procura 

reorganizar os serviços e reorientar as práticas profissionais na lógica da 

promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação, enfim, da promoção 

da qualidade de vida da população, constituindo-se em uma proposta com 

dimensões técnica, política e administrativas inovadoras. Ela pressupõe o 

princípio da Vigilância à Saúde, a inter e multidisciplinaridade e a integralidade 

do cuidado sobre a população que reside na área de abrangência de suas 

unidades de saúde (BRASIL, 1998). 

 

Assim, a ESF visa à reorganização da atenção básica no País, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde e, é tida pelo Ministério 

da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, 

qualificação e consolidação da AB por favorecer uma reorientação do processo 

de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e 

fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na 

situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 

importante relação custo-efetividade. 

O trabalho em equipe tem como objetivo a obtenção de impactos sobre 

os diferentes fatores que interferem no processo saúde-doença. A ação 

interdisciplinar pressupõe a possibilidade da prática de um profissional se 

reconstruir na prática do outro, ambos sendo transformados para a intervenção 

na realidade em que estão inseridos. Assim, a abordagem integral dos 
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indivíduos/famílias é facilitada pela soma de olhares dos distintos profissionais 

que compõem as equipes interdisciplinares. Dessa maneira, pode-se obter um 

maior impacto sobre os diferentes fatores que interferem no processo saúde-

doença. É sempre bom lembrar que a estruturação do trabalho em equipes 

multiprofissionais na ESF, por si só, não garante uma ruptura com a dinâmica 

médico-centrada; para tanto, há necessidade de dispositivos que alterem a 

dinâmica do trabalho em saúde, nos fazeres do cotidiano de cada profissional. 

(MATTOS 2001)  

 

Portanto, na ESF o trabalho em equipe é considerado um dos pilares 

para a mudança do modelo hegemônico em saúde, com interação constante e 

intensa de trabalhadores de diferentes categorias e com diversidade de 

conhecimentos e habilidades que interajam entre si para que o cuidado do 

usuário seja imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-

científica, seja pela educação em saúde que favorece a construção de 

mudanças individuais e coletivas num determinado território. 

 

 

4.2. PAPEL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

Oficialmente implantado pelo Ministério da Saúde em 1991, o então 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início no fim da 

década de 80 como uma iniciativa de algumas áreas do Nordeste (e outros 



 

27 

 

lugares, como o Distrito Federal e São Paulo) em buscar alternativas para 

melhorar as condições de saúde de suas comunidades. Era uma nova 

categoria de trabalhadores, formada pela e para a própria comunidade, 

atuando e fazendo parte da saúde prestada nas localidades.  

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início em 

1991 e segundo Viana e Poz (2005) foi o precursor de importantes programas 

de saúde, dentre eles o Programa Saúde da Família (PSF). Conforme 

ressaltado por Oliveira et al (   7) o PACS foi “mais uma tentativa de 

racionalização dos gastos em saúde, de implementação das diretrizes que 

deveriam reger o Sistema Nacional de Saúde, e de levar ações de promoção à 

saúde às popula  es de risco”.  

O PACS tem na pessoa do agente de saúde o elo entre os serviços de 

saúde e a comunidade. Em 1999 o Ministério da Saúde lançou um documento 

que estabelece sete competências para o agente de saúde: Dentre as 

principais funções dos agentes de saúde destacam-se levar à população 

informações capazes de promover o trabalho em equipe; visita domiciliar; 

planejamento das ações de saúde; promoção da saúde; prevenção e 

monitoramento de situações de risco e do meio ambiente; prevenção e 

monitoramento de grupos específicos; prevenção e monitoramento das 

doenças prevalentes; acompanhamento e avaliação das ações de saúde 

(BRASIL, 1999). Dadas estas competências espera-se que o PACS tenha um 

impacto positivo sobre os indicadores de saúde, principalmente aqueles mais 

associados às famílias carentes.  
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Segundo Melamedi (1998) a proposta  ásica do PACS “consiste no 

esclarecimento da população sobre cuidados com a saúde e seu 

encaminhamento a postos de saúde ou a serviços especializados em caso de 

necessidade que não possa ser suprida pelos próprios agentes. Pretende-se, 

por meio de uma visitação constante às moradias da região, acompanhar o 

processo de crescimento das crianças de 0 a 5 anos, verificando-se 

frequentemente seu peso e, em casos de desnutrição, administrando-se a 

multi-mistura  ue atua como um complemento alimentar”. 

 

Segundo a portaria nº 2.488/2011 as atribuições dos ACS são 

fundamentais no processo de trabalho da estratégia de saúde da família pois 

propicia: (BRASIL 2011) 

-Estimular continuamente a organização comunitária; 

- Participar da vida da comunidade principalmente através das organizações, 

estimulando a discussão das questões relativas à melhoria de vida da 

população; 

- Fortalecer elos entre a comunidade e os serviços de saúde; 

- Coletar dados sobre aspectos sociais, econômicos, sanitários e culturais. 

- Informar aos demais membros da equipe de saúde da disponibilidade 

necessidades e dinâmica social da comunidade; 

- Orientar a comunidade para utilização adequada dos serviços de saúde; 
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- Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância 

epidemiológica e óbitos ocorridos; 

- Cadastrar todas as famílias da sua área de abrangência; 

- Identificar e registrar todas as gestantes e crianças de 0 a 6 anos de sua área 

de abrangência, através de visitas domiciliares; 

- Atuar integrando as instituições governamentais e não governamentais, 

grupos de associações da comunidade; 

- Executar dentro do seu nível de competência, ações e atividades básicas de 

saúde como: 

 Acompanhamento de gestantes e nutrizes. 

 Incentivo ao aleitamento materno. 

 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. 

 Garantia do cumprimento do calendário da vacinação e de outras 

vacinas que se fizerem necessárias. 

 Controle das doenças diarréicas. 

 Controle da Infecção Respiratória Aguda (IRA). 

 Orientação quanto a alternativas alimentares. 

 Utilização da medicina popular. 

 Promoção das ações de saneamento e melhoria do meio ambiente. 
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Outra questão a ser enfrentada refere-se ao processo de capacitação e 

educação do ACS; percebe-se que a transformação destes em sujeitos 

proativos deveria ser objetivo central dos programas de capacitação. Os ACS 

deveriam ser capacitados sobre os diferentes aspectos do processo saúde-

doença, porém, na realidade, a proposta de capacitação pauta-se no modelo 

flexneriano, que enfoca os aspectos biológicos, numa visão fragmentada e 

reparadora do ser humano, não contemplando a participação comunitária para 

a transformação dos determinantes de saúde. O que se pode observar é que a 

maioria dos trabalhadores da ESF é formada nessa ótica e estes profissionais 

estão capacitando os ACS. Para um melhor desenvolvimento das habilidades e 

potencialidades dos ACS, é preciso priorizar as necessidades destes e da 

comunidade, através da construção de um projeto de educação para ensinar a 

ensinar, ou seja, uma prática educativa problematizadora. (PINTO; FRACOLLI, 

2010).  

 

           Ressaltando sempre a importância do ACS no que se refere ao território 

de abrangência das suas ações, trazemos definições e contextos históricos de 

territorialização. 

          O termo território origina-se do latim territorium, que deriva de terra e que 

nos tratados de agrimensura aparece com o significado de ‘peda o de terra 

apropriada’. Em uma concep  o mais antiga pode significar uma por  o 

delimitada da superfície terrestre. Nasce com dupla conotação, material e 

simbólica, dado que etimologicamente aparece muito próximo de terra-
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territorium quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar). Tem relação com 

dominação (jurídico-política) da terra e com a inspiração do medo, do terror – 

em especial para aqueles que, subjugados à dominação, tornam-se alijados da 

terra ou s o impedidos de entrar no ‘territorium’. Por extensão, pode-se 

também dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufruí-lo, o território 

inspira a identifica  o (positiva) e a efetiva ‘apropria  o’ (HAESBAERT, 1997, 

2005; SOUZA E PEDON, 2007).  

           Entretanto, a concepção de território que mais atende às necessidades 

de análise das ciências sociais e humanas é a sociopolítica. Só é possível falar 

em demarcação ou delimitação em contextos nos quais exista uma pluralidade 

de agentes (NUNES, 2006). Dessa forma, a noção de território é decorrência 

da vida em sociedade, ou ainda, “os territórios [...] s o no fundo, antes rala  es 

sociais projetadas no espa o,  ue espa os concretos” (SOUZA, 2007).  

Raffestin (1993) entende o território como todo e qualquer espaço 

caracterizado pela presen a de um poder, ou ainda, “um espa o definido e 

delimitado por e a partir das rela  es de poder”.  E ainda, o poder “surge por 

ocasi o da rela  o”, e “toda rela  o é ponto de surgimento do poder”.  Quando 

coexistem em um mesmo espaço várias relações de poder dá-se o nome de 

‘territorialidades’, de modo  ue uma área  ue a riga várias territorialidades 

pode ser considerada vários territórios. 

 A territorialidade para Robert Sack (1986) é uma estratégia dos 

indivíduos ou grupo social para influenciar ou controlar pessoas, recursos, 

fenômenos e relações, delimitando e efetivando o controle sobre uma área. A 

territorialidade resulta das relações políticas, econômicas e culturais, e assume 
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diferentes configurações, criando heterogeneidades espacial, paisagística e 

cultural é uma expressão geográfica do exercício do poder em uma 

determinada área e esta área é o território.  

No setor saúde os territórios estruturam-se por meio de horizontalidades 

que se constituem em uma rede de serviços que deve ser ofertada pelo Estado 

a todo e qualquer cidadão como direito de cidadania. Sua organização e 

operacionalização no espaço geográfico nacional pautam-se pelo pacto 

federativo e por instrumentos normativos, que asseguram os princípios e as 

diretrizes do Sistema de Saúde, definidos pela Constituição Federal de 1988. 

Não obstante os avanços na saúde nos últimos 20 anos, alicerçados em 

bases teóricas sólidas da Reforma Sanitária, o setor padece de problemas 

organizacionais, gerenciais e operacionais, demandando uma nova re 

organização de seu processo de trabalho e de suas estruturas gerenciais nas 

três esferas de gestão do sistema, de modo a enfrentar as desigualdades e 

iniqüidades sociais em saúde, delineadas pela tríade econômico -política 

globalização, mundialização e neoliberalismo. (HAESBAERT 2005) 

A saúde pública recorre a territorialização de informações, há alguns 

anos, como ferramenta para localização de eventos de saúde-doença, de 

unidades de saúde e demarcação de áreas de atuação. Essa forma restrita de 

territorialização é vista com algumas restrições, principalmente entre os 

geógrafos. Alegam ser um equívoco falar em territorialização da saúde, pois 

seria uma tautologia já que o território usado é algo que se impõe a tudo e a 

todos, e que todas as coisas estão necessariamente territorializadas. Essa 

crítica é bem-vinda, enriquece o debate teórico e revela os usos limitados da 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/protrasau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/gessau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/glo.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/neosau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tersau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tersau.html
http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/tersau.html
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metodologia, constituindo-se apenas como análise de informações geradas 

pelo setor saúde e simples espacialização e distribuição de doenças, doentes e 

serviços circunscritos à atuação do Estado (SOUZA, 2004). 

A territorialização enquanto um determinado local delimitado pela ESF 

tem como discurso a configuração territorial com determinados atributos, 

naturais ou elaborados pelo homem que dão feitio ao ambiente, que por sua 

vez, influi no processo saúde-doença da população daquela área. O 

reconhecimento dessa relação é um passo importante para a incorporação de 

conceitos e práticas da geografia na ESF. Porém, seria mais que um 

depositório de atributos da população, mas também o lugar da 

responsabilidade e da atuação compartilhada entre equipe, usuários da UBS e 

grupos da população (TEIXEIRA, 1994). 

Contudo, entende-se a territorialização da ESF se dá a partir das 

definições da área a ser trabalhada, levando em consideração o número de 

família, a questão geográfica, ou seja, as barreiras físicas sejam naturais ou 

não, e a capacidade da equipe em dar conta de atender as necessidades 

daquela determinada população, prestando uma assistência de qualidade e 

respeitando os princípios do SUS. ( HAESBAERT, 2004) 

 

4.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE E A EDUCAÇÃO EM SAÚDE       

          Autores como Paim (2004), dizem que a Educação Permanente pode 

corresponder à Educação em Serviço, quando esta coloca a pertinência dos 
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conteúdos, instrumentos e recursos para a formação técnica submetida a um 

projeto de mudanças institucionais ou de mudança da orientação política das 

ações prestadas em dado tempo e lugar. Quando esta pertence à construção 

objetiva de quadros institucionais e há investidura de carreiras por serviço em 

tempo e lugar específicos. Pode, também, corresponder à Educação Formal de 

Profissionais, quando esta se apresenta amplamente porosa às multiplicidades 

da realidade de vivências profissionais e coloca-se em aliança de projetos 

integrados entre o setor/mundo do trabalho e o setor/mundo do ensino 

(BRASIL 2004). 

        A EP para muitos educadores ela se configura desdobramento da 

Educação Popular ou da Educação de Jovens e Adultos, perfilando-se pelos 

princípios e/ou diretrizes desencadeados por Paulo Freire desde Educação e 

Conscientização/Educação como Prática da Liberdade/Educação e Mudança, 

passando pela Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança, Pedagogia 

da Cidade, Pedagogia da Autonomia e Pedagogia da Indignação (BRASIL 

2004).  

         A educação permanente parte do pressuposto que a aprendizagem deva 

ser significativa. Logo, os processos de capacitação do pessoal da saúde 

devem ser estruturados a partir da problematização do processo de trabalho, 

para transformação das práticas profissionais e organização do trabalho, 

tomando como referência as necessidades de saúde das pessoas e das 

populações, da gestão setorial e o controle social em saúde (BRASIL, 2003). 
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         Sendo assim a EP foi instituída visando atender à demanda de 

consolidação do SUS, através da transformação do profissional em sujeito, em 

fevereiro de 2004 a Política Nacional de Educação Permanente que através da 

Portaria 198/GM/MS estabelece a finalidade de formar e capacitar profissionais 

da saúde para atenderem às reais necessidades da população. A educação 

serve, então, como proposta de mudança dos serviços de saúde, contínua, 

válida e atual, motivando a ação de trabalhadores, gestores e usuários do SUS. 

Assim, a EP ao mesmo tempo em que imprime atualização cotidiana das 

práticas, se insere em necessária construção de relações e processos que vão 

do interior das equipes em atuação conjunta, implicando seus agentes e as 

políticas nas quais se inscrevem os atos de saúde (BRASIL, 2003). 

         A construção da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNEPS), vem atender aos propósitos da Constituição de 1988 - art. 200, que 

tem como uma de suas competências “ordenar a forma  o de recursos 

humanos na área da saúde”, para a institucionali a  o do art. 198 da mesma 

Constituição que prevê a descentralização da gestão, o atendimento integral e 

a participação social.  

        Para tal o Ministério da Saúde vem construindo estratégias, com a 

finalidade de atender as demandas constitucionais de formação e 

desenvolvimento de trabalhadores para a saúde, entre elas à de Educação 

Permanente (EP).  

       Assim, foi criada a Portaria nº 198 / GM em 13 de fevereiro de 2004, que 

“institui a Política Nacional de Educa  o Permanente em Saúde como 
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estratégia do Sistema único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de 

tra alhadores para o setor”.  

       Tomando como referência as Leis Orgânicas da Saúde (Leis: 8080 de 19 

de setembro de 1990 e 8142 / 1990), onde a orientação das ações de saúde se 

baseia nas características sócio-econômicas, epidemiológicas, demográficas, 

culturais e políticas de cada região, a PNEPS se estrutura também através de 

fóruns locorregionais, para discussão de suas necessidades de saúde. 

         A efetivação da PNEPS é realizada através de um Colegiado de Gestão, 

representado por “Pólos de Educa  o Permanente para o Sistema Único de 

Saúde (SUS) ou roda de gest o”.  

         As principais funções da PNEPS são: identificar as necessidades de 

formação e de desenvolvimento dos trabalhadores da saúde; mobilizar a 

formação de gestores de sistemas; articular e estimular a transformação das 

práticas de saúde e de educação na saúde, entre outras. 

         A intenção desta política (PNEPS) é implicar-se com “os princípios e 

diretrizes do SUS, da Atenção Integral à Saúde e a construção da Cadeia do 

Cuidado Progressivo na rede do SUS” (B ASIL,     ). 

        Outros educadores colocam que a Educação Permanente em Saúde 

configura um desdobramento do Movimento Institucionalista em Educação, 

caracterizado, fundamentalmente, pela produção de René Lourau e George 

Lapassade (Lourau, 1975; Lapassade, 1983 ou Lourau & Lapassade, 1972), 

que propuseram alterar a noção de Recursos Humanos, proveniente da 
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Administração e depois da Psicologia Organizacional, como elemento humano 

nas organizações. Para a noção de coletivos de produção, propondo a criação 

de dispositivos para que o coletivo se reúna e discuta, reconhecendo que a 

educação se compõe, necessariamente, com a reformulação da estrutura e do 

processo produtivo em si nas formas singulares de cada tempo e lugar. Dos 

institucionalistas provém a noção de autoanálise e autogestão por exemplo 

(ARGYRIS 1993). 

       Ainda, educadores dizem que o desdobramento, sem filiação, de vários 

movimentos de mudança na formação dos profissionais de saúde, resultando 

da análise das construções pedagógicas na educação em serviços de saúde, 

na educação continuada para o campo da saúde e na educação formal de 

profissionais de saúde. Tradicionalmente, as unidades de saúde trabalham com 

a política de saúde voltada para o SUS de modo fragmentado: saúde coletiva 

separada da clínica, qualidade da clínica independente da qualidade da gestão, 

gestão separada da atenção, atenção separada da vigilância, vigilância 

separada da proteção aos agravos externos e cada um desses fragmentos 

divididos em tantas áreas técnicas quantos sejam os campos de saber 

especializado. Essa fragmentação também tem gerado especialistas, 

intelectuais e consultores (expertises) com uma noção de concentração de 

saberes que terminam por se impor sobre os profissionais, os serviços e a 

sociedade e cujo resultado é a expropriação dos demais saberes e a anulação 

das realidades locais em nome do conhecimento/da expertise 

(BARQUERA,1982). 
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         A conformação da Rede de Integração da Educação e Trabalho na Saúde 

caracteriza-se como uma estratégia que propicia a implementação de uma 

Política de Educação Permanente para a graduação em sintonia com as 

necessidades do sistema de atenção à saúde, valorizando a expertise 

acumulada das unidades e articulando-as com dirigentes e formuladores da 

política. Ela surge com o desdobramento de oficinas e seminários que 

contaram com a participação expressiva das unidades da rede estadual 

(diretores, coordenações de ensino/estágios e setores de recursos 

humanos/educação permanente), representantes das universidades 

(coordenadores de curso, professores e estudantes) e representantes das 

Diretorias Regionais de Saúde (DIRES).  Seu objetivo é construir estratégias 

coletivas para o enfrentamento de problemas comuns relativos às práticas 

educativas e ao processo de formação dos futuros profissionais (ARGYRIS 

1993). 

         No caso brasileiro, em particular, verificamos, nos movimentos de 

mudança na atenção em saúde, a mais ampla intimidade cultural e analítica 

com Paulo Freire; nos movimentos de mudança na gestão setorial, uma forte 

ligação e uma forte autonomia intelectual com origem ou passagem pelo 

movimento institucionalista e nos movimentos de mudança na educação de 

profissionais de saúde um intenso engajamento, também com grande produção 

original. É deste reconhecimento nacional que tenho tangenciado, desde 2001 

a noção de Quadrilátero da Formação, organizada mais recentemente no 

trabalho intelectual, político e institucional com Laura Feuerwerker. (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004).  
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         As reformas setoriais em saúde têm-se deparado regularmente com a 

necessidade de organizar ofertas políticas específicas ao segmento dos 

tra alhadores, a tal ponto  ue esse componente (o “ ecursos Humanos”) 

chegou a configurar uma área específica de estudos nas políticas públicas de 

saúde. Parece-nos impostergável assegurar à área da formação, então, não 

mais um lugar secundário ou de retaguarda, mas um lugar central, finalístico, 

às políticas de saúde. A introdução desta abordagem retiraria os trabalhadores 

da condi  o de “recursos” para o estatuto de atores sociais das reformas, do 

trabalho, das lutas pelo direito à saúde e do ordenamento de práticas 

acolhedoras e resolutivas de gestão e de atenção à saúde (BRASIL, 2004). 

 

A incorporação da Educação Permanente na cultura institucional, como 

contribuição efetiva para a mudança do modelo assistencial, pressupõe o 

desenvolvimento de práticas educativas que foquem a resolução de problemas 

concretos, em um processo de discussão em equipe, ou de auto avaliação, na 

perspectiva de buscar alternativas de transformação do processo de trabalho 

para o alcance de resultados mais efetivos e eficazes. Dessa forma, ela pode 

ser uma estratégia potente para transformação das práticas em saúde, pois 

possibilita a reflexão sobre o fazer cotidiano (VASCONCELOS; GRILLO; 

SOARES, 2009) 
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          O papel das práticas educativas deve ser crítica e incisivamente revisto 

para que almeje a possibilidade de pertencer aos 

serviços/profissionais/estudantes a que se dirigem, de forma que os 

conhecimentos que veiculam alcancem significativo cruzamento entre os 

saberes formais previstos pelos estudiosos ou especialistas e os saberes 

operadores das realidades – detidos pelos profissionais em atuação – para que 

viabilizem autoanálise e principalmente autogestão. Os saberes formais devem 

estar implicados com movimentos de autoanálise e autogestão dos coletivos da 

realidade, pois são os atores do cotidiano que devem ser protagonistas da 

mudança de realidade desejada pelas práticas educativas (ARGYRIS, 1993). 

         Na Portaria GM/MS nº 1.996 estão descritas as diretrizes para a EP, a 

saber: destina-se a públicos multiprofissionais; objetiva transformações das 

práticas técnicas e sociais; preocupa-se com os problemas cotidianos das 

práticas nas equipes de saúde; insere-se de forma institucionalizada no 

processo de trabalho, gerando compromissos entre os trabalhadores, gestores, 

instituições de ensino e usuários para o desenvolvimento institucional e 

individual; utiliza práticas pedagógicas centradas na resolução de problemas, 

geralmente por meio de supervisão dialogada e oficinas de trabalho realizadas, 

preferencialmente, no próprio ambiente de trabalho; é contínua dentro de um 

projeto de consolidação e desenvolvimento do SUS (BRASIL, 2004). 

          O governo federal adotou a política de educação permanente como 

estratégia fundamental para a recomposição das práticas de formação, 

atenção, gestão e controle social no setor da saúde, criando em 2003 o 
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Departamento de Gestão da Educação na Saúde e instituindo em 2004, os 

Pólos de Educação Permanente (BRASIL, 2009). 

         A educação permanente parte do pressuposto que a aprendizagem deva 

ser significativa. Os processos de capacitação do pessoal da saúde devem ser 

estruturados a partir da problematização do processo de trabalho, visando à 

transformação das práticas profissionais e a organização do trabalho, tomando 

como referência as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da 

gestão setorial e o controle social em saúde (BRASIL, 2003). 

         O Programa de Educação Permanente do Ministério da Saúde segundo 

Brasil (2009), o Plano Anual de Capacitação está direcionado para o 

desenvolvimento do servidor seguindo as diretrizes das Políticas de Educação 

para o setor Saúde e da Política Nacional de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos. 

         Segundo Gavidia (1998) a educação em saúde pode ser entendida como 

processo que procura capacitar os indivíduos a agir conscientemente diante da 

realidade cotidiana, com aproveitamento de experiências anteriores formais e 

informais, tendo sempre em vista a integração, continuidade, democratização 

do conhecimento e o progresso no plano social. É um campo multifacetado, 

para o qual convergem diversas concepções, tanto das áreas da educação, 

quanto da saúde, as quais espelham diferentes compreensões do mundo. O 

conceito de educação em saúde é definido como um processo que abrange a 

participação de toda a população no contexto de sua vida cotidiana e não 

apenas das pessoas sob risco de adoecer. 

http://e-groups.unb.br/ib/necbio/textos/Educacao%20produz%20saude.pdf
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         Marcondes et al. (2007), define educação em saúde como sendo um 

conjunto de atividades que sofrem influência e modificação de conhecimentos, 

atitudes, religiões e comportamentos, sempre em prol da melhoria da qualidade 

de vida e de saúde do indivíduo.  

         Sendo assim entendemos que a educação em saúde pode ser entendida 

como uma forma de forma de ensinar, proporcionando conhecimento e 

aprendizagem relacionados a saúde.  

         Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 2010, a educação em 

saúde é entendida como sendo uma combinação de ações e experiências de 

aprendizado planejado com o intuito de habilitar as pessoas a obterem controle 

sobre fatores determinantes e comportamentos de saúde. 

         De acordo com Colomé e Oliveira (2008), destaca que existem formas 

diversificadas de modelos inter-relacionados na educação em saúde, e esta 

variedade pode ser considerada como maneiras que se agrupam dentro de um 

modelo tradicional ou preventivo e de um modelo radical. Para tanto ao modelo 

tradicional inclui-se os princípios que envolvem a biomedicina, com o objetivo 

focado na prevenção das doenças e uma vida saudável. Este modelo envolve 

mudanças dentro das áreas complexas de uma nova saúde pública com 

perspectivas de uma educação moderna e mais complexa com uma 

abordagem na busca de um fortalecimento da consciência crítica das pessoas, 

a partir da participação nas circunstâncias ampliadas da condição de vida da 

população. 
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           No dia a dia observa-se que os serviços de saúde são constituídos 

diante de uma perspectiva coletiva entre a comunidade e os profissionais, onde 

se fazem necessários um deslocamento e um enfoque preventivo e mais 

abrangente nos desafios da promoção da saúde, com propostas de melhoria 

da qualidade de vida da população há necessidade de organizar e sistematizar 

a assistência em saúde.  

          Entendemos assim que a educação em saúde está mais relacionada ao 

usuário do sistema do que ao profissional de saúde, desta forma 

compreendemos que uma educação em saúde eficaz está relacionada direta e 

indiretamente a uma educação em serviço. 

 

4.4 TERRITORIALIZAÇÃO 

O termo território origina-se do latim territorium, que deriva de terra e que 

nos tratados de agrimensura aparece com o significado de ‘peda o de terra 

apropriada’. É neste sentido, de tomar posse do território que planejamos as 

ações de vinculação dos Agentes Comunitários de Saúde de Sapucaia com as 

pessoas que escolheram aquela determinada comunidade para se instalar. 

Portanto, a noção de território é decorrência da vida em sociedade, ou 

ainda, “os territórios [...] s o no fundo, antes rala  es sociais projetadas no 

espaço, que espaços concretos” (Sou a, 1995, p.87). Por extensão, pode-se 

também dizer que, para aqueles que têm o privilégio de usufruí-lo, o território 

inspira a identifica  o (positiva) e a efetiva ‘apropria  o’ (HAESBAERT, 1997, 

2005; SOUZA & PEDON, 2007). 
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Essa apropriação in loco do território se traduz na perspectiva de um novo 

modelo assistencial proposto pelo SUS, e que contemple, alem do atendimento 

à demanda, também a vigilância à saúde, esse território deve ser entendido 

como um espaço em permanente construção, produto de uma dinâmica social 

(MENDES et al., 1993). 

Portanto, a antiga área de abrangência ganha outros significados, que 

complementam a simples delimitação geográfica, com a interação dos 

problemas econômicos, políticos, culturais e sanitários. Esse território-processo 

ultrapassa a superfície do solo, às características geográficas e físicas, é na 

verdade um espaço devida pulsante, de alegrias e conflitos sempre em 

movimento e que não admite simetrias. Devera ser esquadrinhado para que se 

possa conhecer a realidade de saúde da área socialmente determinada 

(MENDES et al., 1993). 

Faz se necessário que a apropriação do território seja realizada por 

parte da equipe local, tendo, dentro do conceito que propomos para este 

estudo, a participação efetiva do ACS de forma que seja propagando os 

conceitos instituídos de educação permanente que propomos com a 

capacitação. Buscando transcender a dicotomia artificialmente criada entre 

saúde e doença, e prevenção e cura, recolocando o ser humano (olhando 

individualmente ou coletivamente) como centro norteador da atenção.  

Para Pereira (2006) A territorialização é um dos pressupostos básicos do 

trabalho do PSF. Essa tarefa adquire, no entanto, ao menos três sentidos 
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diferentes e complementares: de demarcação de limites das áreas de atuação 

dos serviços; de reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social 

existente nessas áreas; e de estabelecimento de relações horizontais com 

outros serviços adjacentes e verticais com centros de referência.  

Tendo como base esse entendimento podemos verificar como o conceito 

de território tem sido trabalhado na Geografia e de como o mesmo está sendo 

incorporado na prática do PSF. De acordo com Haesbaert (2004b) podem-se 

verificar algumas vertentes básicas das noções de território a partir de uma 

perspectiva parcial, integradora, relacional e multiterritorial. A perspectiva 

parcial é a que percebe a territorialidade sendo exercida a partir de um ponto 

de vista apenas. Sendo assim, Haesbaert (2004b) nos aponta quatro vertentes 

utilizadas na Geografia: política, cultural, econômica e naturalista. O olhar 

político (referente às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-político 

(referente às relações espaço-poder institucionalizadas) refere-se a um espaço 

delimitado e controlado por relações de poder, geralmente o poder do Estado, 

que busca organizar o território com determinada finalidade.  

A partir do olhar cultural ou simbólico-cultural o território é visto como 

produto da apropriação, da valorização simbólica de um grupo em relação ao 

espaço vivido. Esse grupo valoriza o espaço a partir de determinado significado 

individual e social. Na vertente econômica o território é concebido enquanto 

dimensão espacial nas relações econômicas. Neste caso, o território passa a 

existir quando consiste em fonte de recursos e/ou incorporado no debate entre 

classes sociais e na relação capital-trabalho. (PEREIRA 2006) 
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  O território que surge a partir da visão naturalista é o que se baseia no 

entendimento exclusivo das relações entre a sociedade e a natureza, seja ela 

entre o homem e o ambiente físico ou da relação comparativa do 

comportamento do homem e dos animais para exercerem a territorialidade. A 

configuração espacial resultante desta perspectiva parcial é formada por um 

conjunto de territórios isolados, como se em cada localidade fosse exercido 

apenas um tipo de territorialidade. Porém há necessidade de considerar outras 

perspectivas para aproximar-se do que ocorre na realidade vivida. Estamos nos 

referindo a perspectiva integradora, relacional e multiterritorial. (PEREIRA 

2006) 

Na perspectiva integradora observa-se o território como revelador de 

parte ou de todas as dimensões sociais apresentadas anteriormente (política, 

cultural, econômica, naturalista). Busca-se entender esse território como 

surgido de forma articulada, conectada, integrada com outros territórios. Na 

perspectiva relacional é considerado que as relações sociais históricas ocorrem 

no espaço em um determinado tempo, sendo o território fruto de uma relação 

complexa entre os processos sociais e o espaço material. Essa perspectiva nos 

possibilita entender o território como movimento, fluidez, interconexão, dando 

origem a processos como TDR (territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização). A territorialização seria fruto de uma estratégia para tomar 

posse de um espaço geográfico, a desterritorialização seria o abandono 

espontâneo ou forçado da territorialização e a reterritorialização constitui-se na 

construção de uma nova territorialização, que não necessariamente ocorre na 

mesma localidade (HAESBAERT, 2004b) 
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Um dos termos largamente empregados para descrever a relação 

serviço-territóriopopulação é a adscrição, que diz respeito ao território sob 

responsabilidade da Equipe de Saúde da Família - ESF (BRASIL, 1997). Esta 

relação é explicitada em documento anterior (BRASIL, 1994) que trata da 

organização do programa, segundo o qual cada equipe teria a responsabilidade 

pela cobertura de uma área geográfica que contenha entre 800 e 1000 famílias. 

Posteriormente Brasil, (1997), a adscrição é definida dentro do item 

“diretri es operacionais” no  ual as regras passam a ser mais flexíveis, 

devendo residir na área entre 600 e 1.000 famílias com o limite máximo de 

4.500 habitantes. Além disso, recomenda-se considerar a “diversidade 

sóciopolítica, econômica, densidade populacional e acessibilidade aos 

servi os”, entre outros fatores, na adscri  o da popula  o e delimita  o das 

áreas.  

Já Costa Neto (2000), no caderno sobre atenção básica, recomenda, 

além do limite do número de famílias e de habitantes (a quantidade de famílias 

sob responsabilidade de um agente comunitário de saúde, deve se situar entre 

20 e 250), considerações sobre a existência de outras territorialidades que 

podem promover uma maior ou menor adesão ao modelo de atenção básica do 

PSF. 

A partir desses três documentos percebe-se que houve aprimoramento e 

detalhamento dos critérios a serem adotados para a implantação local do 

programa. O conceito de território variou de uma perspectiva parcial em sua 

vertente jurídico-política para uma perspectiva integradora, e até mesmo 

relacional, no caso de Costa Neto (2000). Dessa forma, o autor aponta os 
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seguintes passos para a implantação de programas locais: cadastramento da 

comunidade com realização de entrevistas (com moradores, lideranças, etc.); 

consolidação das informações, identificação das microáreas de risco (fatores 

de risco e/ou barreiras geográficas ou culturais, indicadores de saúde muito 

ruins, etc.); elaboração de um plano de ação; mapeamento da área de atuação 

da ESF; programação das atividades da ESF e; acompanhamento e avaliação 

da ESF.  

Na prática local do PSF, no entanto, percebemos que dentre os critérios 

mencionados para a implantação das ESF somente é mencionado o limite de 

população (em torno de 2.400 a 4.500 pessoas), sem nenhuma informação 

concernente à flexibilização da adscrição por especificidades locais (PARAÍBA, 

2002). Assim, percebe-se um descompasso entre as concepções adotadas 

pelo Ministério da Saúde e aquelas adotadas no nível estadual, que não 

consideram os contrastes e realidades sócioespaciais encontradas pelos 

agentes de saúde.  

No Brasil para consideramos os territórios para implantação da ESF ou 

ações dos ACS temos que levar em conta os espaços com grande densidade 

populacional ou mesmo os espaços com pequenas densidades populacional, 

refletindo sobre as vulnerabilidades de saúde existente em cada espaço.  

 

4.5 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. 
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De modo geral, o planejamento é um instrumento de gestão que visa 

promover o desenvolvimento institucional, objetivando melhorar a qualidade e 

efetividade do trabalho desenvolvido. 

A participação dos agentes é efetiva, visto que os ACS observaram de 

forma sintonizada e com a equipe que eles podem planejar o seu trabalho, 

dando prioridade para aquelas famílias que necessitam ser acompanhadas 

com um olhar diferenciado, partindo de um processo de coleta e sistematização 

de dados demográficos, socioeconômicos, político-culturais, epidemiológicos e 

sanitários, identificados por meio do cadastramento, que devem ser 

interpretados e atualizados periodicamente pela equipe. 

 Portanto, os agentes puderam observar que esse diagnóstico é um 

ponto de partida para que eles e a equipe se organizem. 

Na prática os agentes comunitários de saúde têm que planejar, executar, 

acompanhar/monitorar e avaliar. Essas são igualitariamente etapas essenciais 

para um bom resultado. 

A mudança significativa no cenário de trabalho dos agentes comunitário 

de saúde visto que o planejamento quando executado identifica os resultados 

alcançados e fornece auxílio para a reprogramação das ações, além de indicar 

a necessidade de novo diagnóstico ou reformulação do já existente. 

(MAGALHÃES 2014) 

A educação permanente em saúde constitui ferramenta importante para 

o aprimoramento do trabalho desenvolvido na unidade de saúde e no cotidiano 

do agente comunitário de saúde. 
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5.0 RELATANDO O CASO SAPUCAIA 

        A ESF no município de Sapucaia foi criada no ano de 2001, com apenas 3 

equipes de saúde da família, porém atualmente a mesma possui 7 equipes de 

Saúde da Família, fazendo uma cobertura de 100% de atendimento para uma 

população de 17.560 habitantes. 

        Mesmo com uma co ertura de “1  %” do território, como visto nos sítios 

eletrônicos do Ministério da Saúde, encontramos diversos bolsões de território 

onde não havia a presença dos profissionais, privando parte da população de 

ações de promoção e prevenção à saúde. Isso se da pelo crescimento, muitas 

vezes, desordenado da população e falta de planejamento na criação das 

novas unidades de saúde. 

 Por sua vez a gestão de saúde municipal vinha a pelo menos 02 anos 

respondendo a Ministério público sobre a não contratação do ACS por 

concurso público o que trazia transtorno e conflito entre os dois poderes 

constituído.  

         Outra questão não menos importante era a fragilidade do vínculo criado 

entre a equipe de ACSs e a comunidade, devido à interferência política muito 

comum em municípios de pequeno porte e o pouco comprometimento da 

antiga equipe, evidenciado pelo baixo número de visitas domiciliares e 

reclamações constantes dos usuários que se sentiam fora do contexto de 

saúde oferecido pelo município. 

          É válido lembrar, que diversas ações foram realizadas para minimizar 

todos esses processos intervenientes, como reuniões horizontalizadas, 
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capacitações, oferta de gratificações, porém todas se mostraram insuficientes e 

os reflexos dessa relação já se tornavam perniciosas para a efetividade das 

ações da estratégia de saúde da família no município de Sapucaia. 

 No entanto, o Ministério da Saúde acenou através do decreto nº 8.474, de 

22 de junho de 2015, piso salarial para categoria e uma forma estável de 

vinculo trabalhista. Essa decisão ministerial se apresentou como uma chance 

real e um desafio para que eu pudesse disparar um processo de reorganização 

e sistematização da assistência no território da Estratégia de Saúde da Família, 

a parir dos agentes comunitários de saúde neste município.  

 A possibilidade de ter um vínculo empregatício público com estabilidade de 

emprego fez com que vários profissionais mesmo de nível superior concorresse 

a vaga de ACS que tinha como requisito básico o nível médio, ou seja este 

poderia ser o principal agente transformador ou não nas práticas assistenciais 

do ACS na comunidade.  

A realização para concurso de ACS aconteceu seguindo os requisitos 

básicos para contratação de profissionais para esta função que era: (Ensino 

fundamental, pertencer a comunidade pela qual iria concorrer a vaga e etc.), 

possibilitando algumas garantias trabalhistas como tais como décimo terceiro 

salário, férias remuneradas, benefícios previdenciários, repouso semanal 

remunerado, dentre outros, que foram atribuídos aos ACSs. Mas também 

deixou um rastro de preocupações pois como servidores públicos poderiam ser 

tornar burocratizados, com estabilidade no serviço público e realizarem ações 

em suas vidas pessoais que comprometessem sua atuação com ACSs: Como 

por exemplo mudarem de localidade. 
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Este fenômeno ocorrido no município fez com que a gestão municipal de 

saúde começasse a refletir sobre o que levou aquelas pessoas a concorrerem 

para este cargo tendo uma profissão teoricamente com possibilidade de melhor 

remuneração e como elas iriam interagir com os outros ACS de nível médio e 

com os profissionais do posto de Saúde (Enfermeiro, médico, dentista) de nível 

superior. 

O concurso aconteceu e se confirmou o que era previsto, tínhamos um 

grupo de ACS com nível superior, sendo inclusive alguns da área de saúde, 

enquanto outros da área de humanas e um outro grupo com nível médio, cabia 

então a equipe de planejamento da Secretária de Saúde criar uma estratégia 

de capacitação que atingisse todo o grupo e fortalecesse as relações 

interpessoais. 
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6.0 DISCUSSÃO DO CASO 

Neste capitulo apresentamos os resultados e as ações que foram 

aplicadas a qual permeará os processos de educação permanente oferecidos 

aos ACS como ferramenta de reorganização e sistematização da assistência 

no território da Estratégia de Saúde da Família, no município de Sapucaia- RJ. 

E será ponto de analise da potencialidade desse relato. 

O primeiro espaço para Educação Permanente foi realizado em um local 

externo que não fosse as unidades de saúde, pois no momento inicial tínhamos 

a necessidade do envolvimento dos ACSs com os profissionais de gestão da 

Secretaria de Saúde e com as competências gerais de sua função e também 

esperávamos orienta-lo quanto a um bom relacionamento com a comunidade 

local, a trabalhar as questões relacionadas a preconceitos, sigilo e ética 

profissional, a facilidade de comunicação, a integração com à equipe 

interdisciplinar no processo de Vigilância à Saúde, a capacidade de organizar-

se, planejar e priorizar ações, de modo a realizar a cobertura sistemática da 

área (uma visita domiciliar por família/mês) e acompanhar os grupos de risco - 

individuais e coletivos – notificando a equipe, mediante problemas 

identificados, além de integrar-se a realização do diagnóstico local para 

controle do perfil de morbimortalidade.  

A equipe de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde adotou uma 

estratégia onde os novos ACS durante a educação permanente pudessem ter 

uma melhor compreensão das demandas de saúde da população, e de todos 

os integrantes da rede de saúde local perpassando por:  
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O ciclo de capacitação foi dividido em 03 etapas que possibilitasse a 

aproximação com temas pertinentes as atribuições dos ACS.  

1 Etapa: Ressaltou a fala da gestão sobre como acontecerá os vínculos 

trabalhista com a gestão pública. 

Estas etapas de capacitação usamos três personagens primordiais para 

receber os ACS que foram o Chefe do executivo (prefeito), Secretário de 

Saúde e o Chefe de Recursos Humanos, junto com toda equipe de 

coordenação da Secretaria, reafirmando assim o comprometimento com o 

serviço.  

O chefe do executivo municipal iniciou seu ciclo de debates, previamente 

orientado pela equipe de gestão da Atenção Básica, falando sobre a 

importância do ACS para comunidade, uma vez que eles seriam os olhos, 

ouvidos e o elo de ligação entre a população e os serviços de saúde, contudo 

teriam que ter uma dedicação integral a sua profissão pois eles seriam 

referencias da saúde para população. 

Essa foi uma forma que encontramos de aproximar os servidores do 

poder público, colocando as principais reivindicações para a melhoria deles em 

suas respectivas localidades de trabalho, o que reflete diretamente no 

atendimento à nossa comunidade. 

 

Essas palavras do prefeito Municipal Anderson Zanom são amparadas 

pelo relato do autor Cardos; Nascimento (2007) que diz que: 
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O ACS no seu cotidiano de trabalho, em sua 

maioria assume a responsabilidade de fazer um 

intercâmbio entre a população e a equipe de Saúde 

da Família, sendo uma de suas funções estreitar o 

elo entre a equipe de Saúde em que trabalha e a 

comunidade em que vive. Ele e um membro da 

comunidade em que vive e trabalha e desta forma 

convive com a realidade do local e interagem com 

os valores, linguagem, problemas, alegrias, 

satisfação e insatisfação desse ambiente. 

Durante toda a fala do prefeito ele fez questão de reforça que uma das 

missões mais primordiais dos ACSs eram se dedicar ao máximo para ajudar os 

mais necessitados uma vez que essas pessoas tinham até mesmo dificuldade 

em entender como o sistema de saúde funcionam e quais os seus direitos. 

Esta oratória reforça alguns princípios doutrinários do sistema Único de 

saúde principalmente da equidade que norteia políticas de saúde, 

reconhecendo necessidades de grupos específicos e atuando para reduzir o 

impacto dos determinantes sociais da saúde aos quais estão submetidos. 

Neste sentido, no Brasil, existem programas de saúde em acordo com a 

pluralidade da população, contemplando as populações do campo e da 

floresta, negros, ciganos, pessoas em situação de rua, idosos, pessoas com 

deficiência, entre outros. (BRASIL 2009) 

Outro ponto destacado nesta fala inicial foi sobre os direitos dos usuários 

do SUS, que estão expresso na Carta dos Diretos dos Usuários da Saúde que 

baseia-se em seis princípios básicos de cidadania. Juntos, eles asseguram ao 
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cidadão o direito básico ao ingresso digno nos sistemas de saúde, sejam eles 

públicos ou privados. A carta é também uma importante ferramenta para que 

você conheça seus direitos e possa ajudar o Brasil a ter um sistema de saúde 

com muito mais qualidade (BRASIL 2006). Ao reforçar os direitos e deveres 

dos usuários de saúde para o ACS, criamos a possibilidade de ter um 

profissional mais atendo com as demandas sociais e mais humanizado. 

O discurso de boas vindas do Secretário de Saúde em seguida a fala do 

prefeito reforçou as atribuições dos agentes comunitários uma vez que antes 

de assumir a gestão o atual secretário foi enfermeiro da Estratégia de Saúde 

da família de uma cidade vizinha e tem a experiência do trabalho em campo 

com os ACSs.  

Ao relatar sua experiência para os ACSs o Secretario reforçou a 

importância de que todos tinham que ter conhecimento sobre o Guia Prático 

dos Agentes Comunitário de    2009 do Ministério da Saúde onde o mesmo 

fazia menção as atribuições dos agentes comunitários e que seria tema de 

discussão na capacitação pela equipe externa, mais o mais importante era 

frisar que ao entrar em uma casa o ACS estava entrando em uma família 

sendo o primeiro ponto de partida para o trabalho do ACS na comunidade.     

Como relatado na cartilha do ACS a família é a primeira e mais 

importante influência na vida das pessoas. É na família que adquirimos os 

valores, os usos e os costumes que irão formar nossa personalidade e 

bagagem emocional. Podemos chamar de família um grupo de pessoas com 

vínculos afetivos, de consanguinidade e de convivência. As famílias vêm se 
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transformando ao longo do tempo, acompanhando as mudanças religiosas, 

econômicas, sociais e culturais. Hoje existem várias formas de organização 

familiar, como: famílias com uniões estáveis, reconstituídas, de casais do 

mesmo sexo, de casais que moram em casas separadas etc. Há ainda famílias 

que não têm a presença da mãe, do pai ou de ambos. Muitas vezes nesses 

casos, os avós assumem a responsabilidade em cuidar da família. (BRASIL 

2009) 

Ao lidar com as famílias o ACS dever sempre respeitar as diferenças 

sociais, raça, credo, política, valores e costumes aproveitando aproveitar os 

espaços familiares para construir problematizações que nos levem ao estudo 

das diferenças e ao direito de igualdade social de todos principalmente nas 

demandas por atendimento à saúde.  

O último e também tão importante em sua oratória para fechar este ciclo 

de debate com os ACSs foi o responsável pelos recursos humanos da 

Secretaria de Saúde que em sua oratória reforçou os direitos e deveres do 

profissional e sobre tudo a dedicação de 40 horas trabalhadas por semana que 

poderia ser de segunda a sexta feira, mas também poderia ocorrer nos finais 

de semanas para realização de uma campanha ou outra demanda da 

comunidade como combate à dengue entre outros. 

O que para o ACS não significa trabalhar somente 40 horas, pois sua 

função faz com que ele seja reconhecido pela comunidade como o protetor 

sendo que em muitas vezes ele vai ser chamado nos dias de folga ou mesmo 

durante a noite.  
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O observatório de saúde humana de fortaleza relata que:  

Parte dos resultados das ações dos Agentes de 

Saúde não são facilmente visíveis, mensuráveis, ou 

encontram-se disponíveis em dados estatísticos, no 

entanto, no longo prazo, elas efetivamente contribuem 

para mudanças significativas nas práticas da população 

local. Essa perspectiva também é importante porque, 

apesar de auxiliar o sistema de saúde estadual e 

federal na reorganização do sistema local, o agente de 

saúde é um recurso humano de origem comunitária. 

Assim, entender o que o agente pensa, suas práticas e 

as expectativas dele e da população são fundamentais 

para se conseguir um melhor funcionamento do 

sistema de saúde local e maior efetividade das ações 

desses profissionais. Além disso, quando se considera 

que um dos desafios e tendências atuais é a introdução 

de novos papéis e responsabilidades para os Agentes 

de Saúde, particularmente com a introdução e 

ampliação do Programa Saúde da Família – PSF, faz-

se importante investigar as formas de atuação do 

Agente de Saúde, antes e após a entrada do PSF; ou 

seja, como o agente entende o seu papel dentro 

dessa nova reorganização das ações de 

saúde. 
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                                 (Fotos de arquivo do setor de planejamento da SMSS) 

 

 

2. Etapa: Capacitação por equipe externa sobre normatização do 

ministério da saúde.   

Os professores mestres em Enfermagem, Antonio Henrique V. da Rosa 

e Wagner de Oliveira Rodrigues traçaram três temáticas que abordassem todas 

as atribuições dos ACSs.  

-O PROCESSO DECISÓRIO NO TRABALHO DO ACS E DESAFIO DE 

TRABALHO EM EQUIPE. 

-ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES E METAS ESTIPULADAS  
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-FERRAMENTAS DE TRABALHO O USO DE TECNOLOGIAS LEVE  

Nesta etapa que era composta por professores de instituições de ensino 

privado da região os ACS receberam informações das atribuições no 

atendimento à população com sua respectiva demanda, para isso os 

professores elencaram diversas funções que constam no Guia prático dos 

ACSs: 

 Saúde da Criança. 

 Saúde do adolescente. 

 Saúde do Adulto. 

 Saúde metal.  

 Atenção as pessoas com deficiência. 

 Orientação Familiar as pessoas acamadas. 

 Violência Familiar. 

 Doenças transmitidas por vetores. 

 Controle Social em Saúde.  
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Saúde da Criança 

Ao acompanhar uma criança o ACS deve observar inicialmente se a 

criança possui todos os documentos de identificação e cartão de vacina, assim 

os direitos ficam garantido.  

Primordial que nesta fase da vida do cidadão o ACS tenha preocupação 

com o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e que façam ações 

de prevenção das doenças e promoção à saúde, estando entre elas o incentivo 

ao cumprimento do calendário vacinal, a busca ativa dos faltosos às vacinas e 

consultas, a prevenção de acidentes na infância, o incentivo ao aleitamento 

materno, que é uma das estratégias mais eficazes para redução da 

morbimortalidade (adoecimento e morte) infantil, possibilitando um grande 

impacto na saúde integral da criança. (BRASIL 2009) 

Os ACS também receberam algumas informações sobre as principais 

doenças que acometem as crianças para isso os professores recorreram aos 

manuais da Atenção Integral as Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI). 

 

Saúde do Adolescente. 

Os ACSs foram informados sobre os direitos e deveres dos adolescentes e que 

está e uma fase de vida muito complicada pois os jovens estão sujeitos a 

sofrerem com os traumas devido a fase de rebeldia, e a se contaminarem por 

algum tipo de doenças sexualmente transmissível pois estão descobrindo o seu 

corpo.    
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Para trabalhar com adolescentes, os ACS foram orientados para entender a 

fase pela qual esses jovens estão passando, tendo que estar disponível para 

ouvi-los, dentro da sua realidade, respeitando a diversidade de ideias, sem 

julgar. A promoção à saúde e prevenção de agravos para o adolescente deve 

ser desenvolvida pela equipe em integração com diferentes instituições na 

comunidade, como a escola, ação social, cultura, grupos de jovens, de arte, 

capoeira, hip hop, entre outros. Deve-se aproveitar para divulgar informações, 

ajudando no esclarecimento de dúvidas e na sensibilização da comunidade. 

(BRASIL 2009) 

 

Saúde do Adulto  

Na saúde do adulto foram abordado temas que pudessem atender as 

demanda de ambos os sexos, enquanto que para o sexo masculino foi 

trabalhado a questão da violência urbana o uso de drogas, o sedentarismo, no 

sexo feminino foi trabalhado a importância do acompanhamento da gravidez, 

prevenção do câncer de mama e útero e outros temas pertinentes, sendo o que 

ficou mais frisados foi o acompanhamento dos casos de doenças crônica como 

hipertensão e diabetes, pois várias pessoas nesta faixa etária  têm adoecido e 

morrido mais por causa de doenças crônicas, que são aquelas que demoram 

meses ou até anos para se manifestar, às vezes já com complicações para a 

pessoa. 
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Saúde mental 

Se fez necessário que os ACSs conhecessem as novas mudanças 

ocorridas na assistência à saúde mental fundamental para o bem-estar 

pessoal, para os relacionamentos familiares, para o crescimento da 

comunidade e da sociedade como um todo. Ao contrário disso, a doença 

mental interage com a pobreza e a falta de recursos de uma forma negativa: os 

transtornos dificultam ainda mais o aprendizado dos sujeitos e seu 

envolvimento em atividades produtivas sociais e econômicas. Para evitar essa 

associação de sofrimento psíquico com falta de acesso aos serviços, a 

Estratégia Saúde da Família, em especial a ação dos agentes comunitários 

de saúde, tem um papel fundamental. 

 

 

                            (Fotos de arquivo do setor de planejamento da SMSS) 
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3. Etapa: Capacitação pelas equipes de gestão da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município sobre o funcionamento da saúde local. 

A equipe gestora formada pela supervisora de Atenção Básica, 

Supervisora de Vigilância Epidemiológica, Supervisora de vigilância Sanitária, 

Supervisor de saúde Bucal e Supervisora do Pronto atendimento iniciaram a 

capacitação com os ACSs realizando a confecção de mapas do território 

usando a ferramenta do Google Earth, no sentido de identificar as áreas em 

que não há cobertura e ação dos Agentes Comunitários de Saúde. Essa 

delimitação do território aconteceu com visitas in loco, realizando um 

cadastramento/recadastramento de todos os usuários do município. 

A estratégia de mapear as áreas faz com que os profissionais de saúde 

consigam visualizar áreas vulneráveis ou menos com pouca cobertura 

assistencial podendo comprometer a saúde da população.   

Essa tarefa de aproximação com a sociedade e suas mazelas permiti a 

reorganização da estratégia de Saúde da Família, a partir dos Agentes 

Comunitários de Saúde foi desafio que será contado em detalhes nessa 

dissertação, com o intuito de que sirva de inspiração para novas ações e que 

demonstre o poder transformador da Educação Permanente para a 

consolidação do SUS e valorização do Território. 
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                                 (Fotos de arquivo do setor de planejamento da SMSS) 

 

Os ACSs tiveram a aproximação com O e-SUS Atenção Básica (e-SUS 

AB), pois se trata de uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para 

reestruturar as informações da Atenção Básica em nível nacional. Esta ação 

está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de 

Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação 

da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no 

atendimento à população. A estratégia e-SUS AB, faz referência ao processo 

de informatização qualificada do SUS em busca de um SUS eletrônico, o que 

para gestão Municipal impacta diretamente no repasse financeiro pela gestão 

Federal e Estadual para o Município possa manter os programas de assistência 

a Saúde e pagar partes dos salários dos outros profissionais que atuam na 

ESF e pagar integralmente os próprios salários dos ACSs.  
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7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Pelo fato do ACS na maioria das vezes não ter uma formação na área 

de saúde, se faz necessário a adoção de ações de Educação permanente que 

possibilite que este profissional possa se aproximar dos fatores 

socioeconômicos, culturais e ambientais que interferem na saúde. A 

capacitação ofertada para os ACSs de Sapucaia permitiu inicialmente que eles 

pudessem tomar conhecimento das situações que podem agravar a saúde dos 

munícipes e que fizessem a aproximação com as equipes de saúde. 

Os Agentes Comunitários de Saúde são considerados os olhos e 

ouvidos da Estratégia de Saúde da Família, uma vez que foram instruídos para 

desenvolver ações de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da 

saúde das pessoas de forma integral e contínua, levando a saúde para mais 

perto do cliente/ comunidade, entendendo as limitações do município em 

fornecer toda a assistência de saúde, principalmente em alta complexidade. 

 Após a capacitação houve um aumento considerável nos procedimentos 

dos ACSs informados no Sistema de Informação da Atenção Básica, sendo 

este fato muito importante para gestão municipal pois é uma garantia de 

atendimento à população reduzindo as doenças e seus agravos, também 

aumentando as arrecadações através dos repasses do Ministério da Saúde. 

Pensar os modos de trabalho dos ACSs implica entender o conjunto de 

forças que incidem no cotidiano deste trabalhador, como se demonstrou no 

decorrer deste estudo. Cabe cada Município estabelecer parâmetros de 

capacitação dos seus ACSs visto a necessidade por serviços e saúde de sua 
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população, criando possibilidades para que em conjunto com a equipe de 

saúde da família estes profissionais possam dar uma resposta rápida e 

eficiente para demanda da comunidade. 

As próximas capacitações serão construídas com as demandas dos 

próprios ACSs, ou seja, a pratica de cada um vai ter o embasamento teórico 

pertinente as diversas temáticas que sugiram, as coletas destas demandas 

acontecerão nas rodas de discussão que foram instituídas nas unidades de 

saúde onde os profissionais da atenção básica discutem as demandas e os 

desafios de sua comunidade para efetivar os serviços de saúde.  

Nesta próxima capacitação vamos ter a real necessidade de serviços de 

saúde da população Sapucaiense, o que possibilitará o direcionamento dos 

profissionais para efetivação dos serviços prestados aumentando a 

resolutividade e a confiança da comunidade nos profissionais envolvidos com 

estes atendimentos.  
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