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RESUMO 

 

Trata-se de estudo predominante qualitativo, transversal e exploratório-descritivo, 
cujo principal objetivo foi analisar a opinião de agentes comunitários de saúde (ACS) 
sobre os conteúdos utilizados no curso introdutório para equipes de Estratégia de 
Saúde da Família no município de Sorocaba, identificando aqueles não abrangidos e 
os que pudessem ser acrescidos ou modificados. Os 12 participantes que 
concordaram em compartilhar suas experiências atuavam em equipes de Estratégia 
Saúde da Família (ESF). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Foram selecionados dois instrumentos de coleta de dados: 
questionário estruturado de levantamento de informações sociodemográficas e 
roteiro de entrevistas com questões norteadoras para a aplicação da técnica de 
grupo focal. No tratamento dos dados sociodemográficos foi empregada a estatística 
descritiva e para os dados qualitativos coletados no grupo focal foi utilizada a análise 
de conteúdo de Bardin. Observou-se que 100% das participantes eram mulheres, a 
maioria (58,33%) com idade entre 31 a 40 anos, todas com escolaridade acima do 
exigido pela legislação pertinente, 58,33% casadas, com um ou dois filhos (91,67%) 
e tempo de serviço na ESF superior a 5 anos. Todas as entrevistadas possuíam 
longo período de moradia na comunidade (acima de 10 anos) e, na maioria 
(58,33%), apresentavam renda familiar entre R$1.000,00 a R$3.000,00 
correspondentes a um a três salários mínimos atuais do Estado de São Paulo. 
Quanto ao curso introdutório, as ACS revelaram que é necessário e proveitoso, 
porém insuficiente para atender às necessidades profissionais provenientes da 
complexidade das questões que se apresentam na prática. Revelaram ainda, uma 
enorme preocupação com o vínculo que apresentam com a comunidade, as 
dificuldades oriundas de mudanças não planejadas com a equipe e, finalmente, que 
o curso foi conduzido com excesso de legislação e conteúdos administrativos, que 
na realidade demonstraram ser pouco utilizados. Entendendo que uma forma de 
prover esta lacuna é com a utilização do quadrilátero da formação, onde se cruzam 
ensino, gestão, atenção e controle social, será proposto um curso para as 
participantes da pesquisa, na perspectiva das mesmas, que privilegie o diálogo no 
processo de construção do conhecimento, abordando problemas que surgiram no 
grupo focal e que são enfrentados no cotidiano. 
 
Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde/educação; Estratégia Saúde da 
Família; Educação Permanente (educação continuada); Capacitação em Serviço; 
Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The present study is of an exploratory, descriptive study, with a predominantly 
qualitative approach. The main objective was to analyze the opinions of community 
health workers about the contents of the introductory level course in the city 
Sorocaba, identifying those not covered and those that could be added or modified. 
The 12 participants who agreed to share their experiences worked in teams of the 
Family Health Strategy. The Ethics Committee of the Medical College and Health 
Sciences at Pontifical Catholic University of São Paulo approved the study. Two data 
collection instruments were selected; structured questionnaire survey of 
sociodemographic characteristics of the CHA and interview script with guiding 
questions for the focus group technique. The treatment of sociodemographic data 
was used descriptive statistics and for qualitative data collected through focus group 
was used Bardin's content analysis. It was observed that 100% of participants were 
women, the majority (58.33%) aged between 31-40 years, all with education above 
that required by applicable legislation, 58,33% were married, with one or two children 
(91,67%) and service time at ESF above 5 years. All of them had long time of 
dwelling in the community (more than 10 years) and most (58.33%) have a family 
income between R$ 1,000.00 to R$ 3,000.00 equivalent to 1-3 minimum wage. As for 
the introductory course, the ACS revealed that it is necessary and useful, but 
insufficient to attend the professional needs from the complexity of the issues that 
arise in practice. They also reveals a huge concern with the bond presenting with the 
community, the difficulties arising from unplanned changes with team and finally, the 
course was conducted with excessive legislation and administrative contents, which 
actually proved to be of limited value. Understanding that the way to fill this gap is 
through four-way approach to training in the health field, based on teaching, 
management, care, and social control, a course directed to participants of the study 
with their own view that privileges dialogue in the process of knowledge construction 
by addressing problems that emerged in the focus group and are faced in everyday 
life. 
 
Key words: Community Health Workers/education; Family Health Strategy; 
Education, Continuing; Inservice Training; Unified Health System 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde que me graduei em 1999 na Faculdade Paulista de Serviço Social em 

São Paulo, como assistente social, sempre trabalhei com orientações e informações 

em um processo significativo da comunicação. Ainda na graduação, tenho 

trabalhado como profissional inserida na atenção básica à saúde e, assim, 

participando de processos informais ou não formais de educação, com os mais 

diversos profissionais e com a população atendida. 

As unidades de saúde da família (USF) em Sorocaba contam com médicos, 

enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de saúde bucal, assistentes 

administrativos e agentes comunitários de saúde (ACS). 

Durante a prática cotidiana toda a equipe de saúde sempre se reporta ao 

trabalho realizado pelo (ACS) como elo entre o serviço de saúde e a comunidade, e 

isso sempre me causou grande interesse pela importância desse profissional que 

colabora nas questões mais sutis do cuidado à saúde. 

O presente estudo nasce deste interesse e tem como propósito contribuir com 

a Estratégia de Saúde de Família (ESF) no município de Sorocaba, em especial com 

o curso introdutório para equipes de Estratégia de Saúde da Família, que hoje é 

aplicado aos ACS, visando o aperfeiçoamento da qualificação destes profissionais 

utilizando a educação permanente. 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS tem como eixo 

estruturante o relacionamento entre comunidade com a equipe de saúde local, 

causando um impacto significativo na qualidade de saúde e vida do indivíduo, da 

família e da comunidade, sempre com a ajuda do ACS, que possui papel de 

destaque por residir na comunidade e fazer parte dela 1. 

A capacitação dos ACS para atuar na comunidade é de extrema importância, 

devendo respeitar suas limitações e dificuldades no cotidiano das ações. 

No contato com os ACS sempre percebi a grande quantidade de capacitações 

técnicas realizadas para orientações e informações à comunidade relacionadas a 

problemas pontuais, como por exemplo, alcoolismo e drogas, dengue e saúde bucal. 

Embora reconheça a importância destes treinamentos, nas conversas informais com 

estes profissionais ocorrem muitos questionamentos advindos de situações muito 

próprias de suas vivências. Recorrem habitualmente ao pessoal da área técnica, 
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quando recebem instruções direcionadas que nem sempre dão conta em 

profundidade de suas dúvidas. 

Como forma de possibilitar alguns caminhos para as questões levantadas 

pelos ACS, os profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) 

realizaram em 2012 e 2013 algumas capacitações baseadas nas questões 

suscitadas por eles. Foi justamente como participante nestes encontros que me senti 

motivada a realizar esta pesquisa como forma de responder cientificamente as 

minhas impressões e, desta forma, poder propor alternativas para a capacitação dos 

ACS que respeitasse suas demandas e que fossem realizadas em linguagem 

acessível à compreensão. 

1.1 O Sistema Único de Saúde  

O Sistema Único de Saúde é um modelo de organização da saúde no Brasil 

que foi estabelecido pela Constituição de 1988. Busca organizar e centralizar 

serviços e ações de saúde em todo o território nacional em seus âmbitos municipal, 

estadual e federal, e ainda os serviços privados de saúde que integram o sistema 

através da prestação de serviços no caráter de convênios ou contratos destinados a 

este fim. Neste sentido, o sistema é complexo, pois possui muitas responsabilidades 

com a articulação, organização e estruturação das ações de promoção e prevenção 

e também da cura e reabilitação 1. 

O SUS é um produto da Reforma Sanitária Brasileira, originada pelo 

movimento sanitário, processo político que mobilizou a sociedade brasileira para 

propor novas políticas e novos modelos de organização de sistema, serviços e 

práticas de saúde2. 

O SUS é uma das partes que estabelece o sistema brasileiro de proteção 

social juntamente com o Sistema de Previdência Social e o Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS), assim juntos compõem o tripé da seguridade social. Por 

meio dos pressupostos constitucionais de cidadania e inclusão, o SUS se coloca 

numa posição de destaque no cenário mundial, uma vez que busca a inclusão de 

milhões de cidadãos que historicamente sempre ficaram a margem dos cuidados de 

saúde, em um tempo onde a política que vigorava no país era excludente apenas 

para alguns e categorizados por contribuição ou profissão 1. 
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Em virtude do processo histórico vivido pela população brasileira, buscou-se 

legitimar o sistema que se rege por princípios e diretrizes que buscam equacionar 

tantos anos de exclusão. Seus princípios doutrinários são a universalidade, a 

equidade e a integralidade nos serviços e ações de saúde, mas há ainda os 

princípios que dizem respeito à sua operacionalização, que são a descentralização, 

a regionalização e a hierarquização da rede de serviços com participação social 3. 

Os serviços do SUS são responsáveis pela atenção integral de mais de 200 

milhões de brasileiros. Em 2009 eram 140 milhões de brasileiros dependentes 

exclusivamente do SUS, além dos 40 milhões que dependem de serviços 

especializados e que os planos de saúde não asseguram a prestação oportuna 

destes serviços, como o que ocorre na maioria das situações de urgência e 

emergência2. 

A Pesquisa Nacional de Saúde 2013 do IBGE apontou que, das pessoas 

residentes no Brasil, 71,2% (142,8 milhões) consultaram médico nos últimos 12 

meses anteriores à data de referência da pesquisa. As Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste apresentaram percentuais menores: 61,4%, 66,3% e 69,5%, 

respectivamente. As Regiões Sudeste e Sul apresentaram estimativas maiores que 

a média nacional: 75,8% e 73,8%, respectivamente 4. 

Podemos inferir que a população brasileira tem se preocupado mais com sua 

saúde e os cuidados com ela, mas não podemos deixar de considerar nos dados 

apresentados o acesso aos serviços públicos de saúde e, em se falando de 

consultas médicas, as UBS têm recebido grande parte da demanda acima 

representada, conforme indica outros dados da mesma pesquisa. 

Dentro da grandeza do sistema, a oferta de serviços básicos de atenção à 

saúde se realiza pelas unidades básicas de saúde e pelas unidades de saúde da 

família, onde se encontram as equipes de saúde da família. O SUS oferece ainda, 

serviços ambulatoriais especializados, serviços de diagnósticos e terapia e, a rede 

de serviços hospitalares de média e alta complexidade. Esta rede de serviços está 

em constante crescimento e ainda assim revela-se insuficiente, burocratizada e com 

grandes dificuldades de atender as necessidades de saúde da população. Este 

contexto obrigou uma revisão da proposta, que gerou o “Pacto pela Saúde”5, que 

tem como finalidade enfrentar os nós críticos do sistema e buscar ações inovadoras 

na organização e nos processos de gestão do sistema. 
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Conforme aponta o PACTO PELA SAÚDE de 2006 este é um compromisso 

público que será renovado anualmente pelos gestores onde a dinamização e a 

atualização do sistema serão priorizadas na busca de resolução das necessidades 

da população 6. 

1.2 Estratégia de Saúde da Família 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é entendida como um projeto 

dinamizador do SUS, vigente desde 1994 e visa à reorganização da atenção básica 

no País, de acordo com os preceitos do SUS. É tida pelo Ministério da Saúde e 

gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e 

consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de 

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

da atenção básica, de ampliar a resolubilidade e impacto na situação de saúde das 

pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-

efetividade1. 

Estas equipes de saúde da família (ESF) são responsáveis pelo 

acompanhamento próximo de um número definido de famílias (no máximo 4.000 

habitantes, sendo recomendados 3.000 habitantes), localizadas em uma área 

geográfica demarcada e ainda que todos os ACS possuam no máximo 750 pessoas 

sob seus cuidados 5. 

As equipes têm natureza estruturante do sistema, atuando com ações de 

promoção à saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos 

mais frequentes e na manutenção da saúde desta comunidade. Este modelo 

assistencial de atenção vem ao encontro das necessidades da comunidade e sua 

expansão nos últimos anos tem possibilitado demonstrar, de um lado a adesão dos 

gestores estaduais e municipais e, de outro, a importância desta proximidade com 

melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade de vida da população 7. 

Com isso, espera-se ainda, maior racionalidade na utilização dos demais 

níveis assistenciais da saúde, desafogando aqueles de maior complexidade por 

melhor distribuição hierárquica de gravidade de doenças. Estima-se que 80% das 

necessidades são reconhecidas e atendidas com sucesso pela ESF1. 
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O trabalho de equipes da ESF é embasado na comunicação, troca de 

experiências e conhecimentos entre os membros de cada equipe e desses, por sua 

vez, com o saber popular do ACS. As equipes são compostas, no mínimo, por 

médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico da Família e 

Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar 

ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Podem ser 

acrescentados a essa composição os profissionais de saúde bucal, quando é 

considerada ampliada: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da 

Família; auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal5. 

Apresentamos abaixo as competências de cada profissional dentro da equipe 

da ESF, por área de especialidade, conforme contido em diversos documentos 

oficiais, especialmente na Portaria nº 2488/20118 compilados de forma didática pela 

UNASUS/Universidade de São Paulo – UNIFESP 9. 

Deste modo é possível observar a relevância interdisciplinar de cada 

categoria. 

 

 ENFERMEIRO: Cabe atender a saúde dos indivíduos e famílias cadastradas, 

realizando consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e, 

conforme protocolos, solicitar exames complementares, prescrever medicações e 

gerenciar insumos e encaminhar usuários a outros serviços. Compete também as 

atividades de educação permanente da equipe de enfermagem, bem como o 

gerenciamento e a avaliação das atividades da equipe, de maneira particular do 

ACS, que ocupa na ESF papel fundamental para a manutenção do vínculo entre os 

usuários e a Unidade de Saúde.  
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MÉDICO: Profissional que se ocupa da saúde humana, promovendo saúde, 

prevenindo, diagnosticando e tratando doenças, com competência e resolubilidade, 

responsabilizando-se pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário. Para 

que possa atender à demanda dos indivíduos sob sua responsabilidade, deve 

realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea, de forma 

compartilhada, consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos, quando 

indicado na Unidade de Saúde, no domicílio ou em espaços comunitários, 

responsabilizando-se pela internação hospitalar ou domiciliar e pelo 

acompanhamento do usuário. Além disso, o médico deve, em um trabalho conjunto 

com o enfermeiro, realizar e fazer parte das atividades de educação permanente dos 

membros da equipe e participar do gerenciamento dos insumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Exerce papel de “elo” entre a equipe e a 

comunidade, devendo residir na área de atuação da equipe, vivenciando o 

cotidiano das famílias/indivíduo/comunidade com mais intensidade em relação 

aos outros profissionais. É capacitado para reunir informações de saúde sobre a 

comunidade e deve ter condição de dedicar oito horas por dia ao seu trabalho. 

Realiza visitas domiciliárias na área adstrita, produzindo dados capazes de 

dimensionar os principais problemas 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 trabalho, a preservação do espaço familiar, o tempo de 

descanso, a desqualificação do seu trabalho e o cansaço físico. A esses 

profissionais 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 adstrita à UBS. Devem 

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

agravos, 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 cabe “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 equipe”.  
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TÉCNICO E AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Cabe, sob a supervisão do enfermeiro, 

realizar procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão, na Unidade 

de Saúde, em domicílio e outros espaços da comunidade, além de educação em 

saúde e educação permanente.  

 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL (TSB): Cabe, sob a supervisão do cirurgião-dentista, 

o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal, a manutenção e a 

conservação dos equipamentos odontológicos, a remoção do biofilme e as 

fotografias e tomadas de uso odontológicas, a limpeza e a antissepsia do campo 

operatório, antes e após atos cirúrgicos, e as medidas de biossegurança de produtos 

e resíduos odontológicos. É importante que esse profissional integre ações de saúde 

de forma multidisciplinar, oferecendo apoio e educação permanente aos ASB, ACS e 

agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde nas ações de prevenção e 

promoção da saúde bucal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL (ASB): Realiza procedimentos regulamentados no 

exercício de sua profissão, como limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 

instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho, processa 

filme radiográfico, seleciona moldeiras, prepara modelos em gesso, além das 

demais atividades atribuídas ao TSB.  

CIRURGIÃO DENTISTA: É o profissional de saúde capacitado na área de 

odontologia, devendo desenvolver com os demais membros da equipe atividades 

referentes à saúde bucal, integrando ações de saúde de forma multidisciplinar. A 

ele cabe, em ação conjunta com o técnico em saúde bucal (TSB), definir o perfil 

epidemiológico da população para o planejamento e a programação em saúde 

bucal, a fim de oferecer atenção individual e atenção coletiva voltadas à promoção 

da saúde e à prevenção de doenças bucais, de forma integral e resolutiva. Sempre 

que necessário, deve realizar os procedimentos clínicos, incluindo atendimento das 

urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a 

fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares, além de realizar 

atividades programadas e de atenção à demanda espontânea e ao controle de 

insumos. 
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Apesar da relevância das atribuições levantadas, não podemos deixar de 

observar que atribuições específicas de cada área profissional ficam diluídas, 

privilegiando o caráter interdisciplinar. 

Cada equipe cuida das famílias cadastradas e inscritas na UBS, o que facilita 

a construção de vínculos entre a população e os profissionais que se tornam 

responsáveis pelo cuidado sanitário do território. Por isso, a noção de território é 

fundamental para a ESF, pois a partir dele que se constroem os diagnósticos, os 

perfis epidemiológicos e sanitários, as características sociais e culturais que 

permitem o estabelecimento de metas e o planejamento de ações, bem como a 

identificação das demandas e necessidades em saúde naquela localização sócio-

econômico-político-geográfica 10. 

Nesta organização dos serviços de saúde hierarquizado e regionalizado é 

importante ressaltar o papel do ACS que funciona como um elemento integrador no 

território, além realizar a transposição entre os saberes técnicos e populares no 

cotidiano das ações em saúde. 

1.3 O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS 

O Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) iniciou nos anos 

1990, mas foi regulamentado apenas em 1997. É uma importante estratégia no 

aprimoramento e na consolidação do SUS e foi utilizado também como estratégia 

transitória na implantação do PSF 11. 

A ESF foi influenciada por vários modelos advindos de outros países. Suas 

origens diretas, porém, estão no PACS, instituído pela Secretaria Estadual de Saúde 

do Ceará, em 1987. Este modelo obteve muitos resultados positivos, sendo então 

estendido a todo o país, em 1991, pelo MS, com a denominação atual de Programa 

de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)12. 

A partir do PACS, o ACS tornou-se um elemento efetivo do trabalho em saúde 

e um ator essencial no cenário da estruturação e reestruturação da atenção básica 

em saúde, visando especialmente a ampliação da cobertura assistencial, com 

aumento do acesso a partir do acolhimento feito por ele, identificando, 

encaminhando e dando resolubilidade às necessidades de saúde da população13. 
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A Portaria do Ministério da Saúde nº 1886/9714 aprova as normas e diretrizes 

sobre o Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da 

Família. Neste documento organizam-se os níveis de responsabilidade entre os 

membros federados.  

 

O quadro 1 demonstra as relações entre PACS E PSF. 

 

Quadro 1 - Relações entre PACS E PSF. 

Modelo Micro área Área 
PACS Território onde habitam entre 

400 e 750 pessoas, 
correspondente à atuação de 1 
ACS. 
 
 

Conjunto de microáreas cobertas por, 
no máximo, 30 agentes comunitários 
de saúde e um instrutor/supervisor, 
dentro de um mesmo segmento 
territorial. 

 
 
PSF 

Território onde habitam entre 
400 e 750 pessoas, 
correspondente à atuação de 1 
ACS. 
 

Conjunto de microáreas cobertas por 
01 equipe de saúde da família 
responsável pelo atendimento de 
2400 a 4500 pessoas. 

Fonte: Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_siab2000.pdf.15 
 

No contexto histórico, o PSF prevê um trato diferenciado no cuidado das 

populações mais vulnerabilizadas dentro da comunidade. 

É a partir de 2012, com a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

que o PACS torna-se EACS ou Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde. É 

prevista a implantação da EACS nas Unidades Básicas de Saúde como uma 

possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica, com vistas à 

implantação gradual da Estratégia Saúde da Família ou como forma de agregar os 

ACS a outras maneiras de organização da atenção básica. Há previsão de um 

enfermeiro para no mínimo 4 (quatro) e até, no máximo, 12 (doze) ACS, 

constituindo, assim, uma equipe de ACS16. 

 A tecnologia necessária para a resolução dos problemas de um território se 

faz com a revisão de saberes e práticas com educação permanente que se traduza 

numa atuação clínica, epidemiológica, miológica e de vigilância à saúde, onde 

indivíduo, família e comunidade são bases de uma nova abordagem 17. 
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Além dos equipamentos essenciais, cabe lembrar que o ACS, como um 

trabalhador que atua essencialmente na rua, costuma caminhar, usar bicicleta ou 

qualquer outro meio de transporte que o leve até a população, tais como barcos, 

animais, ou mesmo motocicletas, como é o caso de muitos ACS de Sorocaba. 

Alguns ACS levam consigo balança, cronômetro, fita métrica, termômetro, entre 

outros. Além disso, precisa também de materiais de escritório que facilitem seu 

processo de trabalho como prancheta, lápis, caneta, caderno e também uniforme, 

(jaleco, boné e camiseta), para sua identificação durante seu trabalho na 

comunidade. 17 

É característica bastante particular do trabalho do ACS a perspectiva relativa 

às trabalhadoras do sexo femininas muito aproveitadas como mão de obra do 

cuidado à saúde. Na cidade de Sorocaba, o Programa se faz amplamente com 

mulheres do sexo feminino, o que é bastante compatível com o cenário nacional. 18 

1.4  A Educação Permanente em Saúde 

A educação permanente é uma estratégia de transformação das práticas de 

formação, de atenção, de gestão, de formulação de políticas, de participação 

popular e de controle social no setor da Saúde. A educação permanente se baseia 

na aprendizagem significativa capaz de transformar as práticas profissionais, onde 

perguntas e respostas são construídas a partir da reflexão dos envolvidos sobre o 

trabalho que realizam 19. 

Na proposta da educação permanente, a capacitação da equipe, os 

conteúdos dos cursos e as tecnologias a serem utilizadas devem ser determinados a 

partir da observação dos problemas que ocorrem no dia-a-dia do trabalho e que 

precisam ser solucionados para que os serviços prestados ganhem qualidade e os 

usuários fiquem satisfeitos com a atenção prestada 19. 

A definição de uma política de formação e desenvolvimento para o SUS seja 

no âmbito nacional, estadual, regional, e mesmo municipal, deve considerar o 

conceito de Educação Permanente em Saúde e articular as necessidades dos 

serviços, as possibilidades de desenvolvimento dos profissionais, a capacidade 

resolutiva dos serviços e a gestão social sobre as políticas públicas de saúde 20. 
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Na Educação Permanente o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 

das organizações e ao próprio trabalho. Ela é feita a partir dos problemas 

enfrentados na realidade e considera as experiências e os conhecimentos 

pregressos 20. 

Desta forma, a educação permanente apresenta-se como proposta para o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos ACS em sua jornada de trabalho. 

A educação do ACS surge do reconhecimento da necessidade de 

sistematizar e socializar os saberes fundamentais à formação desses profissionais, 

saberes esses que transcendem o nível local e confrontam uma base comum ao 

trabalho 21. 

A educação permanente, segundo sua Política Nacional (2009), representa 

um processo de mudança na concepção da prática de capacitação profissional. 

Difere da educação continuada, pois esta representa uma extensão do modelo 

escolar conteudista, conceituando a prática enquanto campo de aplicação do 

conhecimento especializado, distanciando-a do saber proveniente de suas vivências 

como solução dos problemas cotidianos 21. 

A interação entre os segmentos da formação, da atenção, da gestão e do 

controle social em saúde deveria permitir a promoção das características locais, 

valorizar as capacidades instaladas, desenvolver as potencialidades existentes na 

comunidade, buscar a aprendizagem significativa e a capacidade de crítica, bem 

como  a produção de sentidos22. 

Para tanto, teremos de pensar/providenciar subsídios para que se 

pense/providencie a Educação Permanente em Saúde. Dentre os elementos 

analisadores para pensar/providenciar a Educação Permanente em Saúde está os 

componentes do Quadrilátero da Formação22,23, a saber:  

a) análise da educação dos profissionais de saúde: mudar a concepção 

hegemônica tradicional (biologista, mecanicista, centrada no professor e na 

transmissão) para uma concepção construtivista (interacionista, de problematização 

das práticas e dos saberes); mudar a concepção lógico-racionalista, elitista e 

concentradora da produção de conhecimento (por centros de excelência e segundo 

uma produção tecnicista) para o incentivo à produção de conhecimento dos serviços 

e à produção de conhecimento por argumentos de sensibilidade;  
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b) análise das práticas de atenção à saúde: construir novas práticas de 

saúde, tendo em vista os desafios da integralidade e da humanização e da inclusão 

da participação dos usuários no planejamento terapêutico;  

c) análise da gestão setorial: configurar de modo criativo e original a rede de 

serviços, assegurarem redes de atenção às necessidades em saúde e considerar na 

avaliação a satisfação dos usuários;  

d) análise da organização social: verificar a presença dos movimentos 

sociais, dar guarida à visão ampliada das lutas por saúde e à construção do 

atendimento às necessidades sociais por saúde. 

A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, prevê normas e diretrizes para 

atenção básica, considera ainda que a educação permanente deva ser um composto 

fundamental para o dia a dia das equipes de trabalho, como uma prática concreta 

para os serviços de saúde, melhorando cuidado, gestão e participação da 

população8. 

A mesma portaria ainda compreende o caráter dinâmico do funcionamento 

dos serviços e do processo de trabalho exigindo dos trabalhadores maior 

capacidade de intervenção para a implantação de práticas inovadoras. A educação 

permanente deve ser compreendida como importante dimensão pedagógica, 

transformando o cotidiano dos serviços, gerando efeitos na vida dos usuários num 

processo que se dá no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho 8. 

Esta portaria, finalmente, sugere práticas de formação concretas para os 

trabalhadores como: trocas de experiências e rodas de discussão de situações entre 

trabalhadores, comunidades, grupos de estudos, momentos de apoio matricial, 

visitas e estudos sistemáticos de experiências inovadoras, entre outras 8. 

1.5 Os Agentes Comunitários de Saúde – ACS 

O fragmento abaixo apresenta na voz de um ACS não identificado a sua 

compreensão do que é ser ACS e seus impactos na comunidade: 

 

Ser agente comunitário de saúde é, antes de tudo, ser alguém que se 
identifica, em todos os sentidos, com a sua própria comunidade, 
principalmente na cultura, linguagem, costumes; precisa gostar do trabalho. 
Gostar, principalmente, de aprender e repassar as informações, entender 
que ninguém nasce com destino de morrer ainda criança ou de ser burro. 
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Nós vivemos conforme o ambiente. É obrigação dos agentes comunitários 
de saúde lutar e aglomerar forças em sua comunidade, município, estado e 
país, em defesa dos serviços públicos de saúde, pensar na recuperação e 
democratização desses serviços, entendendo que é o serviço público que 
atende à população pobre; é preciso torná-lo de boa qualidade. “Precisamos 
lutar por outros fatores que são determinantes para a saúde como: trabalho, 
salário justo, moradia, saneamento básico, terra para trabalhar e 
participação nas esferas de decisão dos serviços públicos 7 . 

  

Este é o cenário descrito por um trabalhador que vivencia toda a problemática 

de ser ACS, é de relevância o fato de se trabalhar em equipe, que agrega um novo 

perfil de profissional exclusivo deste modelo de atenção em saúde 24. 

Na equipe de saúde o ACS é o trabalhador que se caracteriza por ter o maior 

conhecimento empírico da área onde atua: a dinâmica social, os valores, as formas 

de organização e o conhecimento que circula entre os moradores. Esse 

conhecimento pode facilitar o trânsito da equipe, as parcerias e articulações locais. 

O reconhecimento destas características quer pelos profissionais, quer pelos 

moradores, traduz-se em diferentes expectativas. De um lado, pela inserção nos 

serviços de saúde, espera-se dele o exercício de um papel de controle da situação 

de saúde da população; de outro, os moradores esperam que o agente facilite seu 

acesso ao serviço de saúde 25. 

Estes profissionais fazem um trabalho de grande complexidade e, para que o 

façam com desenvoltura, precisam deter conhecimentos técnicos básicos em saúde 

aliados ao desenvolvimento de qualidades, como a de ser bom articulador entre a 

comunidade e o serviço de saúde, além de ser igualmente um promotor de 

cidadania 7. 

A sustentabilidade da ESF é um grande desafio na área da saúde, na medida 

em que só será efetiva e eficaz se sustentada por processos que substituam 

integralmente o modelo tradicional anterior, aliando compromissos dos gestores com 

sua abrangência e com a educação permanente para qualificação das equipes, que 

devem ser reconhecidas como pilares deste modelo17. 

De acordo com a portaria 1.886/199714 as 32 (trinta e duas) atribuições do 

ACS em suas áreas de abrangência são: 

1. Realização do cadastramento das famílias; 

2. Participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do 

perfil socioeconômico da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da 
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área de abrangência, na realização do levantamento das condições de saneamento 

básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; 

3. Realização do acompanhamento das micro-áreas de risco; 

4. Realização da programação das visitas domiciliárias, elevando a sua 

frequência nos domicílios que apresentam situações que requeiram atenção 

especial; 

5. Atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; 

execução da vigilância de crianças menores de 01 ano consideradas em situação de 

risco; 

6. Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 

anos; 

7. Promoção da imunização de rotina às crianças e gestantes, encaminhando-

as ao serviço de referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; 

8. Promoção do aleitamento materno exclusivo; 

9. Monitoramento das diarreias e promoção da reidratação oral; 

monitoramento das infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais de 

risco e encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde de 

referência; 

10. Monitoramento das dermatoses e parasitoses em crianças; 

11. Orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, 

gravidez precoce e uso de drogas; 

12. Identificação e encaminhamento das gestantes para o serviço de pré-natal 

na unidade de saúde de referência; 

13. Realização de visitas domiciliárias periódicas para monitoramento das 

gestantes, priorizando atenção nos aspectos de desenvolvimento da gestação; 

14. Seguimento do pré-natal; sinais e sintomas de risco na gestação; nutrição; 

incentivo e preparo para o aleitamento materno; preparo para o parto; 

15. Atenção e cuidados ao recém nascido; cuidados no puerpério; 

16. Monitoramento dos recém-nascidos e das puérperas; 

17. Realização de ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-

uterino e de mama, encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos 

exames periódicos nas unidades de saúde de referência; 

18. Realização de ações educativas sobre métodos de planejamento familiar; 

19. Realização de ações educativas referentes ao climatério; 
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20. Realização de atividades de educação nutricional nas famílias e na 

comunidade; 

21. Realização de atividades de educação em saúde bucal na família, com 

ênfase no grupo infantil; 

22. Busca ativa das doenças infecto-contagiosas; 

23. Apoio a inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou 

ocorrência de doenças de notificação compulsória; 

24. Supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento 

domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e 

outras doenças crônicas; 

25. Realização de atividades de prevenção e promoção a saúde do idoso; 

26. Identificação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos 

familiares para o apoio necessário no próprio domicílio; 

27. Incentivo à comunidade na aceitação e inserção social dos portadores de 

deficiência psicofísica; 

28. Orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e o controle das 

doenças endêmicas; 

29. Realização de ações educativas para preservação do meio ambiente; 

30. Realização de ações para a sensibilização das famílias e da comunidade 

para abordagem dos direitos humanos; 

31. Estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade; 

32. Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades 

locais. 

A partir das 32 (trinta e duas) atribuições listadas acima podemos inferir que é 

de grande complexidade o trabalho realizado pelo ACS junto à comunidade. Mesmo 

não sendo possível realizá-las em sua totalidade, isso em absoluto diminui o grau de 

importância do trabalho. É importante destacar que essa grande quantidade de 

atribuições deveria ser abordada no curso introdutório e nas capacitações 

permanentes e contínuas que esta prática requer. No entanto, nem sempre são 

considerados estes aspectos pelos gestores das unidades de saúde visando 

qualificar o trabalho do ACS. Os gestores, em suas múltiplas atribuições, também 
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não encontram tempo, organização e até recursos financeiros para realizar as 

capacitações necessárias para o fortalecimento do trabalho do ACS. 

Para melhor situar o ACS, além das ações previstas na legislação, é 

importante saber sua remuneração, que na cidade de Sorocaba é, em média 

R$1.015, 00. Em alguns municípios, o ACS recebe adicional de insalubridade, mas 

este benefício não foi conquistado pelas trabalhadoras de Sorocaba. 

Os critérios de admissão de ACS seguem editais de contratação na forma da 

lei, sempre observando a questão da residência na área de abrangência da unidade 

de saúde. 

Gostaríamos de destacar que, na literatura especializada durante este estudo 

foi possível observar a amplitude de trabalhos publicados envolvendo e focando o 

ACS nas diversas nuances do seu trabalho, podemos inferir o grau de importância e 

de interesse dos estudiosos da área em colocar esta categoria profissional como o 

centro das atenções. Outra informação relevante é que a profissão tem se 

expandido em todo o Brasil e, no caso do município de Sorocaba, isto também tem 

acontecido nos últimos anos. 

1.6 O Curso Introdutório para ACS 

Para unir a educação para o trabalho e a excelência dos serviços prestados 

não podemos nos esquecer de que a experiência acumulada no cotidiano das ações 

é material indispensável para repensar, ampliar e reconstruir as trajetórias nos 

espaços profissionais. Para tanto, precisamos ouvir aqueles que diariamente se 

confrontam com dificuldades relativas aos relacionamentos, à tecnologia, ao 

processo saúde-doença e tantas outras variáveis pertencentes à realidade 

vivenciada no trabalho realizado 20. 

A garantia da qualificação do trabalho, dos resultados, da mudança das 

práticas depende da preparação e efetiva capacitação dos profissionais das equipes 

de Saúde da Família.  

Por exigir uma nova prática, recomenda-se que toda ESF seja introduzida nos 

seus trabalhos, através de um processo específico de capacitação. É o que 

chamamos de Treinamento Introdutório – que inaugura o necessário processo de 

educação permanente dos profissionais 26. 
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No entanto, é nossa percepção na prática do trabalho cotidiano que o curso 

introdutório para equipes de Saúde da Família, única capacitação formal prevista 

pelo MS após admissão dos ACS, não dá conta desta realidade e nem sempre está 

contextualizado considerando todos os aspectos específicos de determinada 

comunidade. Durante nossa permanência no NASF, houve muitas solicitações de 

capacitações pelas ACS. Para buscar solucionar, mesmo que localmente as 

necessidades, a equipe do NASF e a equipe gestora da unidade buscaram organizar 

conversas e palestras formais para diminuir as angústias geradas pela falta de 

formação anterior. Sob este aspecto gostaríamos de enfatizar a importância da 

educação permanente como proposta efetiva de enfretamento para a melhoria da 

capacitação profissional dos ACS.  

Supõe-se que este treinamento inicial deva ser flexível, buscando-se aliar 

adequação entre os recursos disponíveis e as necessidades das equipes. É também 

necessário que sejam abordados aspectos da atenção integral à saúde individual e 

coletiva, sempre tomando por base a dinâmica familiar e sua inter-relação com o 

sistema social e com o perfil epidemiológico local 26. 

O curso introdutório para equipes de Saúde da Família utilizado no município 

obedece aos critérios estabelecidos na Portaria nº 2527, de 19 de outubro de 2006, 

que define os conteúdos mínimos do Curso Introdutório para profissionais da Saúde 

da Família. Neste sentido, os conteúdos são: 

1. A Atenção Básica no contexto das políticas públicas de saúde e as 

estratégias de implementação: 

a) Políticas de seguridade social e saúde como direito; 

b) Evolução das políticas públicas de saúde no Brasil; 

c) Sistemas de Saúde e Atenção Primária em Saúde; 

d) Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde; e 

e) Marcos Legais: Normas Operativas, Pacto de Gestão, Política Nacional de 

Atenção Básica e Estratégia Saúde da Família. 

2. A organização dos sistemas locais de saúde, com ênfase no 

planejamento de base em territorial: 

a) Organização de sistemas locais de saúde; 

b) Caracterização dos serviços componentes e redes de apoio; 

c) Recursos disponíveis e fluxos estabelecidos; 
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d) Análise da Situação de Saúde; e 

e) Marcos da Programação e da Avaliação: Sistema de informações em 

Atenção Básica; Ações Programáticas Estratégicas; e Vigilância em Saúde. 

3. O processo de trabalho das equipes: 

a) Território: mapeamento e dinâmicas da organização social; 

b) Cadastramento e visita domiciliária; 

c) Acolhimento e Humanização; 

d) Ciclo vital individual e familiar; 

e) Atribuições e responsabilidades dos atores envolvidos no processo de 

trabalho; 

f) Marcos Operativos: coleta e análise de dados; ações educativas, 

preventivas e assistenciais; e 

g) Instrumentos e ferramentas para o trabalho com famílias. 

4. Atuação interdisciplinar e participação popular: 

a) Ferramentas para atuação interdisciplinar; 

b) Participação popular e controle social; 

c) Promoção da saúde; 

d) Ações intersetoriais e áreas transversais; e 

e) Gestão por resultados dos serviços, equipes e profissionais. 

O conteúdo do Curso Introdutório para Equipes de Estratégia Saúde da 

Família acima citado foi realizado pela municipalidade com 96 horas de formação, 

sendo 64 horas de teoria presencial e 32 de prática de dispersão, realizadas na 

própria unidade de saúde. Os facilitadores foram profissionais da própria rede 

municipal de saúde seguindo os parâmetros nacionais. 

A última formação proposta neste modelo foi realizada no segundo semestre 

de 2012. Atualmente estão ocorrendo novos cursos introdutórios para Equipes de  

Estratégia Saúde da Família, já que foi realizado concurso público para ACS e 

expansão do ESF no município, porém para efeitos deste estudo trabalhamos as 

ACS ditas ”antigas”, como elas se auto denominam, para as quais não houve 

qualquer curso de atualização dentro das suas necessidades. 

Mediante este panorama dialético entre a necessidade identificada pelos ACS 

e a realidade dos conteúdos obrigatórios propostos pelo MS, esta pesquisa buscou 

considerar as vozes dos ACS, seus anseios e expectativas de capacitação, em um 
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projeto de apoio para estes profissionais, considerando o cotidiano da UBS da ESF 

da cidade de Sorocaba. 

Este estudo buscou então, analisar o curso introdutório para Equipes de 

Estratégia de Saúde da Família24, previsto na Lei 11.350, em seus artigos 6º, 7°27, e 

também o que se estabelece na portaria 2527 que é oferecido para os ACS de 

Sorocaba, com vistas à sua capacitação profissional e desenvolvimento das 

competências nas dimensões técnica, ética, política e de comunicação, identificando 

possíveis lacunas. 

É importante destacar os termos da Lei 11.350 citados os artigos pertinentes 

em seu inteiro teor, onde estão previstos o curso introdutório e a educação 

permanente, que hipotetizamos, não dá conta das necessidades dos ACS: 

Art. 6o  O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes 

requisitos para o exercício da atividade: 

I - residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do 

edital do processo seletivo público; 

II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação 

inicial e continuada; e 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

Art. 7o  O Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes 

requisitos para o exercício da atividade: 

I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial 

e continuada; e 

II - haver concluído o ensino fundamental. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos Primários 

 
Analisar a opinião das ACS sobre os conteúdos utilizados no curso 

introdutório para equipes de Estratégia de Saúde da Família.  

Identificar as possíveis lacunas necessárias ao desenvolvimento do trabalho 

em equipe de saúde. 

2.2 Objetivos Secundários 

Propor intervenção prática e contextualizada para a capacitação nos temas 

sugeridos pelos ACS, a partir de suas vivências. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo predominante qualitativo, transversal, conforme 

preconizado por Minayo28 e exploratório-descritivo como observado por Gil29, com a 

utilização de método para análise do conteúdo de Laurence Bardin. 30 

A pesquisa qualitativa, de acordo com a própria autora, responde a questões 

muito particulares. Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, trabalham com um universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças e valores onde há um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis28. 

Os estudos transversais ou de corte transversal são estudos que visualizam a 

situação de uma população em um determinado momento, como instantâneos da 

realidade 31. 

Considera-se que a pesquisa exploratória tem como objetivo principal 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.   

Estes tipos de pesquisas são os que apresentam menor rigidez no planejamento, 

pois são planejadas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato 29. 

As pesquisas descritivas têm como finalidade principal a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob 

este título e uma de suas características mais significativas aparece na utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados 32. 

3.2 Aspectos Éticos 

O projeto de pesquisa foi analisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de 
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São Paulo, campus Sorocaba, sendo aprovado em 11 de novembro de 2014, sob o 

parecer número 866.678. (ANEXO B). 

A pesquisa obedeceu rigorosamente à Resolução CONEP 466/1233, sendo 

apreciado previamente pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

campus Sorocaba. 

 O projeto de pesquisa foi autorizado pela SMS de Sorocaba (ANEXO A), bem 

como pelos coordenadores das unidades de saúde que foram informados da 

pesquisa pelo Departamento de Educação em Saúde, órgão da SMS. 

Os responsáveis em realizar o grupo focal foram uma moderadora e uma 

observadora que assinaram a documentação pertinente, bem como estavam 

devidamente esclarecidas quanto ao teor da pesquisa. (APÊNDICES D e E). 

Todos os ACS foram orientados para a assinatura do TCLE (APÊNDICE A) e 

também quanto aos objetivos da pesquisa antes de iniciar a coleta dos dados. O 

TCLE foi apresentado em duas vias, ficando uma de posse do participante da 

pesquisa e a outra com a pesquisadora. 

3.3 Critérios de Inclusão 

ACS, de ambos os sexos e de todas as idades e etnias, que estavam em 

atividade no município de Sorocaba há pelo menos um ano em uma das 05 (cinco) 

unidades de ESF: Aparecidinha, Habiteto, Ulisses Guimarães, Sabiá e Vitória Régia, 

que participaram de curso introdutório e que aceitaram participar mediante 

assinatura do TCLE.  

3.4 Critérios de Exclusão 

ACS que não concordaram ou não puderam participar por licença 

maternidade, férias ou afastamento temporário ou definitivo ou que estivessem na 

função há menos de um ano. 
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3.5 Coleta de Dados 

Para o processo de coleta de informações foi utilizado grupo focal, com 

auxílio de roteiro semiestruturado, a fim de recolher informações sobre o tema pré-

determinado, ou seja, os conteúdos do curso introdutório e a relação destes com as 

necessidades e vivências das ACS. As entrevistas em grupo foram gravadas, 

mediante autorização e assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE), e posteriormente transcrito na íntegra. Em cada território de abrangência do 

PSF, a totalidade de ACS em atuação foi abordada e convidada como potenciais 

participantes da pesquisa. 

 Conforme a literatura trata-se de estratégia de pesquisa com um caráter 

exploratório muito específico para o levantamento de dados tais como sentimentos, 

percepções, olhares, experiências e emoções 34. 

Nessa perspectiva, ganha sentido o pressuposto de que o grupo focal tem 

como uma de suas maiores riquezas basearem-se na tendência humana de formar 

opiniões e atitudes na interação com os outros sujeitos.35 

O grupo focal é considerado método de pesquisa qualitativa, com origem na 

técnica de entrevista em grupo. O termo grupo refere-se às questões relacionadas 

ao número de participantes, à presença de um moderador que coordena e lidera as 

atividades e os participantes 36. 

Para que realize um bom trabalho, o moderador deve ser uma pessoa flexível 

e que tenha boa experiência em dinâmicas de grupo para que possa conduzir a 

discussão sem inibir o fluxo livre das ideias, promovendo a participação de todos e 

evitando que certas pessoas monopolizem a discussão 37. 

Para o presente estudo trabalhou-se com um moderador convidado e com 

experiência na condução de grupos, conforme preconiza a literatura especializada, 

além de um observador como profissional apoiador38 .Utilizou-se, ainda, 

aparelhagem de som para as gravações para que não se perdessem os detalhes 

importantes dos discursos surgidos39. 

Durante a realização desta pesquisa, a pesquisadora, que atuou como 

observadora, já não mais estava trabalhando no NASF, e sim lotada na Área Saúde 

Mental a partir de outubro de 2013, não tendo envolvimento direto com os 

participantes da pesquisa. 
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As questões utilizadas no grupo, denominadas norteadoras, foram 

cuidadosamente planejadas sequenciando os aspectos abordados dentro da 

pesquisa38. 

 

Foram elas: 

1- O que significa para você ser agente comunitário de saúde? 

2- Como você se sentiu ao final do curso introdutório? 

3- Como você fez para resolver as suas necessidades durante o 

desenvolvimento do seu trabalho? 

3.6 Local do Estudo 

O estudo foi realizado no município de Sorocaba, conforme demonstram as 

figuras 1 e 2. Situada a 84 km da capital, é a quarta cidade mais populosa do interior 

do Estado de São Paulo, ocupando uma área territorial de 456,0 km², sendo 371,3 

km² de área urbana e 84,7 km² de área rural. Os municípios limites são: ao norte 

Porto Feliz, ao sul Votorantim, a leste Mairinque, a nordeste Itu, a oeste Araçoiaba 

da Serra, ao sudoeste Salto de Pirapora, ao noroeste Iperó e a sudeste Aluminío. 

Sorocaba é um importante polo industrial do Estado de São Paulo, com uma 

população estimada em 2.012, segundo o IBGE, de 637.187 habitantes40. 

Sorocaba é polo de uma região com mais de dois milhões de habitantes, 

Sorocaba conta hoje com grande diversidade econômica41, é a 5ª cidade em 

desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo e sua produção industrial  

chega  a  mais  de  120  países,  atingindo  um  PIB  de  R$  19 bilhões, desta forma 

Sorocaba configura o 30º lugar entre os maiores PIBs municipais  do país40. 

As principais bases de sua economia são os setores de indústria, comércio e 

serviços, com mais 22 mil empresas instaladas. Sorocaba tem conseguido crescer 

nos últimos anos em um ritmo acelerado e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade 

de vida dos seus moradores42. 
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Figura 1 - Municípios vizinhos à Sorocaba 

 
Fonte:http://www.ciespsorocaba.com.br/institucional/mapa-sede-sorocaba.php43 

 
 

Figura 2 - Mapa de São Paulo – No destaque a região administrativa de Sorocaba 

 

 
                               Fonte:http://www.proceedings.scielo.br/pdf/agrener/n5v2/087.pdf44 
 
 

A cobertura de ESF apresentou crescimento no município, mas ainda é baixa 

em relação ao preconizado pelo MS. Atualmente, conta com 44 equipes distribuídas 

em 14 ESF, com 262 ACS que cobrem 24% do território.  

A pesquisa foi realizada na época em que Sorocaba dispunha apenas de 5 unidades 

de ESF que são: Vila Sabiá, Habiteto, Ulisses Guimarães, Aparecidinha e Vitória 

Régia. Nestas, estavam alocadas 5 equipes, com 88 ACS, representando uma 

cobertura de 8%. 
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Quadro 2 - Unidades de Saúde da Família que foram referência para o estudo realizado, Sorocaba, 
2013. 

USF Nome Endereço Inaugura
ção 

Habiteto “Dr.”Victor Pedroso” Av.Itavuvu, 7000 1999 

Ulisses 
Guimarães 

Dr “Carlos Alberto 
Amorim” 

Rua: Ferdinando Irineu 
Correa, S/N 

2008 

Vitória Régia  Dr.”Osmar Guimarães” Rua: Francisco Silva 
Martins, 35 

1993 

Aparecidinha Dr.”Juarez Antonio 
Dalpian" 

Rua: Joaquim Machado, 
62 

1974 

Sabiá  "Arlindo Gonçalves de 
Almeida" 

Rua: Dionizio Bueno 
Sampaio, 91 

1989 

Fonte: quadro elaborado pela autora. 

3.7 Participantes da pesquisa 

Por ocasião da elaboração do projeto de pesquisa havia no município de 

Sorocaba 88 ACS. Decidimos trabalhar com todas as unidades de ESF do município 

que possuíam ACS.  

O convite inicialmente foi enviado à Área de Educação em Saúde da 

Prefeitura Municipal de Sorocaba, posteriormente foi reproduzido para as 

coordenadoras das USF para a liberação no horário de trabalho dos ACS, bem 

como para a sensibilização para a importância do estudo realizado. 

Na semana que antecedeu a realização do grupo focal a pesquisadora esteve 

nas USF para convidar pessoalmente as ACS, organizar, orientar e disponibilizar o 

transporte que as levaria para o local do estudo. 

O grupo contou com a presença de 12 ACS das cinco unidades saúde da 

ESF dentro de seus horários de trabalho, porém sem prejuízo de suas atividades 

funcionais. Fomos informados que duas unidades de saúde não permitiram a saída 

das ACS por situações surgidas no dia da realização do grupo, reduzindo assim o 

número de possíveis participantes do grupo focal, porém não consideramos que o 

ocorrido tenha prejudicado o estudo. Gostaríamos apenas de observar que a 

realização de atividades fora da área (território), de modo geral gera dificuldades 

para a coordenação local da unidade de saúde. 
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 Em virtude da organização exigida para realização do grupo focal, não foi 

possível observar quantas ACS de cada unidade de saúde compareceram. Isso 

ocorreu de forma aleatória. 

3.8 Fontes de Dados 

Foram aplicados questionários com dados sociodemográficos e que ainda 

continham uma questão aberta (APÊNDICE B) que foram respondidos por todas as 

ACS que participaram do grupo focal. 

3.8.1  Questionário de Levantamento de Dados Sociodemográficos 

Os ACS primeiramente responderam às informações sociodemográficas 

(APÊNDICE B) em documento fornecido na entrada da sala de grupo pela 

observadora e pesquisadora. 

Este questionário dispunha de questões fechadas a fim de realizar uma 

caracterização dos participantes da pesquisa, do qual foi possível extrair os 

seguintes aspectos: identificação profissional, sexo, idade, escolaridade, estado civil, 

número de filhos, tempo de trabalho na ESF, tempo de moradia na comunidade e 

renda familiar. O questionário fornecido ainda dispunha de uma questão aberta. A 

moderadora convidada realizou também a entrega, leitura, explicações e assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE A) antes do 

início do grupo focal. Após, o questionário foi entregue aos participantes, solicitando 

que respondessem as questões, ressaltando que àquelas que optassem em não 

responder deveriam ser assinaladas com um traço. Após a leitura do questionário, 

foi estabelecido um tempo médio de 20 minutos para responderem. Depois da 

devolução individual do mesmo, a moderadora propôs iniciar o grupo focal. 
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3.8.2 Grupo Focal 

Em um segundo momento, as ACS foram orientadas pelo moderador e 

observador do grupo focal quanto às regras básicas para o desenvolvimento da 

atividade. Foram discutidos: reforço do sigilo das informações e do uso de números 

para identificá-las (que ficaram disponíveis em uma caixa, com numeração de 1 ao 

20), disposição dos momentos da fala e utilização dos recursos de gravação. 

O grupo focal foi realizado no dia 12 de dezembro de 2014, com duração de 

90 minutos, no espaço cedido por um serviço de saúde municipal estrategicamente 

escolhido pela sua posição geográfica facilitando o acesso dos ACS. O transporte 

dos ACS foi providenciado pela pesquisadora. O ambiente foi preparado com música 

ambiente, cadeiras dispostas em círculo para favorecer uma melhor comunicação 

entre os participantes e ventiladores para uma melhor acomodação térmica. Todos 

os participantes foram recebidos com boas vindas e foram conduzidos à sala 

escolhida para a atividade, receberam um número e orientados quanto aos objetivos 

da realização do grupo focal e que, ao início da atividade, todos deveriam ser 

identificados pelo número recebido e não mais pelos seus nomes, buscando assim a 

garantia do sigilo das informações 45. 

Os participantes foram informados que a discussão se daria a partir de 

perguntas norteadoras, ou seja, um roteiro organizado previamente (APÊNDICE C). 

Buscou-se também orientar que durante as manifestações das opiniões isso fosse 

feito de forma individualizada e que cada uma aguardasse sua vez para não 

comprometer as gravações de áudio e posterior transcrição dos dados. Assim, 

aquela que desejasse se manifestar deveria solicitar ao moderador do grupo a sua 

vez. 

3.8.3 Organização, Análise e Interpretação dos Dados Do grupo Focal 

Primeiramente foram conferidas todas as formas utilizadas para a gravação 

do grupo focal para a garantia dos resultados. Foram utilizadas gravações em dois 

aparelhos de celular, e em um notebook através de microfone instalado. 
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Isso se deu a partir da fase de pré-análise do material produzido durante o 

grupo focal que foi transcrito de forma literal em um editor de texto do Word, 

constituindo o corpo principal da pesquisa. 

O material foi organizado utilizando o número que todos os ACS receberam 

no momento da condução do grupo. Organizou-se também conforme sequência de 

cada questão norteadora utilizada para o seguimento do grupo. 

Após a transcrição literal do material coletado, deu-se a leitura deste para a 

busca dos primeiros pressupostos. 

Foi necessária a pesquisa ampliada sobre a Análise de Conteúdo, 

modalidade de pesquisa que foi proposta por Laurence Bardin e, a partir disto, 

iniciou-se os estudos entre teoria, técnica, questão norteadora e interpretação.30 

Utilizou-se a leitura flutuante, intuitiva, ou parcialmente orientada do texto: 

“implica a leitura exaustiva do conjunto de textos a ser analisado, de forma que o 

pesquisador se deixe impressionar pelos conteúdos presentes, como se flutuasse 

sobre o texto, ou seja, sem a intenção de perceber elementos específicos na 

leitura”46. 

Como preconiza o método em questão, houve a repetição da escuta do 

material, inúmeras releituras das transcrições, a necessidade de ratificar as regras 

de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência 47. 

Nessa primeira fase da pré-análise das falas do grupo focal alguns 

questionamentos indicados por Bardin30 devem nortear as interpretações: O que 

essa pessoa está realmente querendo dizer? Como isso é dito? O que não diz? Que 

diz sem dizer? Como é que as frases, palavras e sequências encadeiam-se entre si? 

Essa pessoa manifesta tal coisa de tal tema? Onde é que já vi noutra fala?48 

Posteriormente, iniciou-se a fase de exploração do material, considerada 

como a realização das decisões tomadas na pré-análise. Esse é o momento da 

codificação, em que os dados brutos são transformados de forma organizada e 

agregada em unidades, as quais permitem uma descrição das características 

pertinentes do conteúdo30. Essas unidades são classificadas pela própria autora 

como unidades de registro (UR). 

Definiu-se a escolha das UR a serem adotadas ao longo da análise, 

ressaltando que apenas um tipo de unidade devesse ser utilizado durante uma 

mesma avaliação, de forma a permitir a aplicação de regras de quantificação. As UR 



42 
 

 

podem ser palavras, frases, parágrafos, temas, entre outros; objeto ou referente 

(temas eixos, agregando-se ao seu redor tudo o que o locutor diz a seu respeito); 

personagem (papel familiar, idade, sexo, etc.); acontecimento (elementos factuais 

importantes para o objeto em estudo); e documento (artigo de jornal, a resposta a 

uma questão aberta, uma entrevista, etc.) 46. 

A partir da identificação das UR foi possível elencar as categorias temáticas 

que emergiram dos dados. Categorizar, na perspectiva de Bardin, é classificar 

elementos constitutivos de um conjunto por meio da diferenciação seguida de 

reagrupamento segundo analogia e critérios previamente estabelecidos. No que 

tange a isso, Bardin, esclarece que a análise temática consiste em descobrir os 

“núcleos do sentido” cuja presença ou frequência com que aparece pode significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. O tema, por sua vez, é geralmente 

utilizado como UR para estudar motivações de opiniões, de atitudes, valores, 

crenças, etc48. 

A seleção e o evidencia mento das temáticas, como optamos neste estudo se 

fazem presentes para melhor delineamento, a escolha de palavras, sentenças, 

frases, parágrafos ou um texto completo escolhido pelo pesquisador segundo o 

caminho da pesquisa que se pretende alcançar. Desta forma, podemos caracterizar 

as categorias como grandes enunciados que abarcam um número variável de 

temas, segundo seu grau de intimidade ou proximidade, e que possam através de 

sua análise, exprimir significados e elaborações importantes que criem novos 

conhecimentos49.Buscou-se uma fundamentação criteriosa para a análise dos 

dados, com o objetivo de entender os sentidos ditos e aparentemente não ditos ao 

longo da análise. 
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4 RESULTADOS 

4.1  Do Questionário Sociodemográfico 

A aplicação do questionário sociodemográfico se fez com todos os 

participantes do grupo focal de 12 (doze) ACS de um total de 88 possíveis. 

O perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa pode ser encontrado 

na Tabela 1. Observou-se que 100% das participantes são mulheres, sendo 16,67% 

na faixa etária de até 30 anos; 8,33% representam ACS na faixa etária de 31 a 40 

anos; na maioria, com 58,33% estão as ACS na faixa etária de 41 a 50 anos e, 

finalmente; 16,67% das ACS acima dos 50 anos. 

Quanto à escolaridade, as ACS possuem nível superior completo ou 

incompleto em 16,66%, ensino médio completo em 66,67% e técnico administrativo 

16,67%. Quanto ao estado civil, são 58,33% casadas, 25% solteiras e as demais 

16.66% são separadas ou divorciadas. 91,67% possuem um ou dois filhos e apenas 

8,33% possuem 3 ou mais. Quanto ao tempo de trabalho na ESF, 41,67% atuam há 

pelo menos 5 anos, 33,33% de 6 a 10 anos  e, 25% de 11 a 15 anos. Todas 

entrevistadas possuem longo período de moradia na comunidade, sendo até 10 

anos 16,67%, de 11 a 20 anos 66,66% e de 21 a 30 anos 16,67%. 

Com relação a renda familiar, 16,67% possuem renda até R$ 1.000,00; na 

sequência, 58,33% possuem renda de R$1.000,00 a $2.000,00; na faixa de R$ 

2.001,00 a R$ 3.000,00, um percentual de 16,67% e, por fim; acima de R$ 3.000,00 

cerca de 8,33%. Na questão aberta proposta, os resultados estão elencados na 

Tabela 3. 
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Tabela 1 - Distribuição das ACS segundo suas características sociodemográficas, Sorocaba, SP, 
2014. 

  

Variáveis Nº %

Sexo 
Feminino 12 100 
Masculino 0 0

Idade 
Até 30 anos 2 16,67

De 31 a 40 anos 1 8,33

De 41 a 50 anos 7 58,33

Acima de 50 anos 2 16,67

Escolaridade

Médio Completo 8 66,67

Técnico Administrativo 2 16,67

Superior Imcompleto 1 8,33

Superior Completo 1 8,33

Estado Civil 
Solteira 3 25,00

Casada 7 58,33

Separada 1 8,33

Divorciada 1 8,33

Nº de Filhos

1Filho 6 50,00

2Filhos 5 41,67

3Filhos 1 8,33

Tempo de Trabalho na Estratégia de Saúde  da Família

Até 5 anos 5 41,67

De 6 a 10 anos 4 33,33

De 11 a 15 anos 3 25,00

Tempo de MoradianaComunidade

Até 10 anos 2 16,67

De 11 a 20 anos 8 66,67

De 21 a 30 anos 2 16,67

Renda Familiar

Até R$ 1000,00 2 16,67

De R$ 1001,00 a R$ 2000,00 7 58,33

De R$ 2001,00 a R$ 3000,00 2 16,67

Acima de R$ 3000,00 1 8,33



45 

 
 

Tabela 2 - Assuntos levantados pelas ACS que consideraram ausentes no curso introdutório. 

Assuntos Considerados Ausentes 

Qtde de 

ACS % 

Primeiros Socorros 3 25 

Adolescência: Como tratar os adolescentes fora da 

escola, o trato com adolescentes de modo geral 3 25 

Como fortalecer a rede de cuidados 1 8,3 

Doenças Sexualmente Transmissíveis 1 8,3 

Álcool e Drogas 4 33,3 

Saúde Mental 6 50,0 

Cuidando do Cuidador 3 25 

Violência Doméstica Contra Crianças e Adolescentes 5 41,7 

Visita Domiciliária e Visita após óbito 3 25 

Idoso e Cuidando de Idosos 4 33 

Intercâmbios mesmo na cidade em outras unidades 
1 8,3 

Higiene pessoal 1 8,3 

Maus tratos na família 1 8,3 

Fonte: Grupo Focal realizado em dezembro de 2014 

Os dados apresentados na tabela 2 nos possibilitaram quantificar em número 

e em porcentagem os temas mais relevantes considerados ausentes no curso 

introdutório e que necessitariam ser trabalhados para a qualificação dos 

profissionais ACS.  

4.2 Do Grupo Focal  

Durante o grupo focal, cuja duração foi de 90 minutos, os ACS puderam se 

expressar livremente sobre o que entendem ser um ACS, revelando ter identidade e 

comprometimento profissional, preocupação com as questões da comunidade e 

ainda seu interesse social e político. Após a escolha dos recortes dos discursos mais 

significativos, as falas das ACS foram organizadas e classificadas em temas 
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principais, que resultaram do agrupamento dos elementos mais importantes surgidos 

no grupo focal. 

A primeira questão colocada foi: 

O que significa para você ser agente comunitário de saúde? 

A pergunta inicial do grupo focal buscava contextualizar entre as participantes 

a compreensão em ser ACS e suas atribuições. E foi possível identificar 8 categorias 

temáticas. 

Categoria temática 1 – O agente comunitário de saúde é um transformador 

da realidade e por meio da confiança cria vínculo entre a comunidade e a unidade 

de saúde, tendo como objetivo a educação em saúde. Vejamos o recorte do 

discurso: 

 
“[...] agir de alguma maneira dentro da comunidade, a atuação traga outras 

informações, levando educação em saúde....Tem um elo, um vínculo da comunidade 

com o posto que você trabalhe, você faz prevenção, promoção, orientação, você 

leva e trás, trás e leva, você pede resposta e quer dar resposta[...]”(ACS 16) 

 

Categoria temática 2 – A criação e a transformação do vínculo criado pelo 

agente comunitário e a comunidade. As ACS também percebem a importância de 

seu papel de elo no território onde atuam como demonstra o recorte abaixo: 

 

“[...] a gente acaba se tornando os agentes transformadores né, no território, 

na micro ... muitas vezes a gente não tem noção do que é o trabalho, a importância 

do trabalho... quando ... começam os encontros que a gente vai percebendo qual é 

na realidade o nosso envolvimento com a comunidade, a importância do trabalho no 

território e essa transformação vai acontecendo lentamente quando a gente começa 

a perceber as idas e vindas na unidade que é esse elo ... somos esse elo entre a 

comunidade”.(ACS 02) 

 
Categoria temática 3 – Respeito à construção do vínculo e da confiança. 

Percebem o quão gratificante é o seu trabalho na medida em que pressupõe 

para além do vínculo, dos laços de confiança. 
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... prá pessoa criar um vínculo da família com a gente ela tem que ter 

confiança e não é assim do dia prá noite isso na residência das pessoas ... é muito 

gratificante.(ACS 01) 

 

Categoria temática 4 – A categoria anterior, cuja ideia central é o vínculo, 

desvelou outra categoria, que é o sentimento de angústia na execução do trabalho, 

na medida em que, fatores externos e alheios às suas vontades possam levar à 

perda do vínculo, que identificam como sendo gerada pela falta de comunicação 

entre o indivíduo da coletividade e a unidade de saúde, à semelhança dos ruídos 

que ocorrem na interlocução entre o ACS e a unidade de saúde. Assim, revelam que 

falar a mesma linguagem, inclusive da mesma forma, é importante para a solidez 

das relações. 

 
[....] acredito esse vínculo vem se perdendo pela falta de comunicação...não 

de comunicação entre o agente comunitário e unidade de saúde porque a gente 

passa uma informação e eles recebem outra na unidade, então não é só uma coisa 

que eu tenho que saber, eu tenho que saber exatamente o que acontece lá, e o que 

exatamente acontece lá tem que acontecer para todos os pacientes....eu acho que 

precisa melhorar nisso e a gente precisa que o que eu falei lá na casa do paciente, 

ele chegue na unidade e receba exatamente aquilo.(ACS 07) 

 
Categoria temática 5 - Outra questão posta pelas ACS é que novamente 

pode gerara quebra do vínculo com a comunidade, muito significativo no recorte: 

 
[...] esse vínculo... está sendo quebrado, não está acontecendo como era 

antes de alguns anos atrás, acho que precisa ser revisto ... eu tiro você daqui e 

ponho prá lá e de lá prá cá, e acabou você se perde, a comunidade se perde porque 

até criar vínculo com outro agente comunitário de saúde vai longe. (ACS 05) 

 
Categoria temática 6 - As ACS também têm consciência de que seus papéis 

também incluem o preenchimento de documentações obrigatórias, mas temem ser 

transformadas em recenseadoras, focadas na alimentação de um banco de dados 

onde não enxergam as pessoas em sua natureza única e integral, interpretam esta 

função muitas vezes privilegiada pelos gestores, como desvio de papel, que as 
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coloca como “invasoras de privacidade”, sem benefícios evidentes. Notam que esta 

atividade também pode ser motivo de afastamento da comunidade, de seus papéis 

de educadoras para a participação popular e para o controle social. Estes recortes 

identificam a importância desta temática 6, assim sintetizada: 

O ACS é muito mais que um recenseador é um agente de cidadania. 

 
“Nós deixamos de ser agentes prá ser recenseadores; tudo o que a gente 

quer; fazer projeto que nós queremos, existem ene dificuldades que colocam prá 

gente[...]” (ACS 06) 

 
“[...] acho que é nosso papel também quando eu entro em uma casa e as 

pessoas estão reclamando muito, viu começa a reunir e só ir na unidade de saúde 

no dia da reunião começa a se informar de como funciona; participe dos conselhos 

locais de saúde, é a hora de você falar prá mudar alguma coisa, então hoje eu estou 

super feliz de poder tá falando[...]” (ACS 06) 

 
“[...] nem precisa ter uma bola de cristal prá saber que esse vínculo vai se 

perder cada vez mais, cada dia mais... as meninas vão trabalhar agora, só pega 

aquele papel vai prá rua e coleta tudo que tem prá coletar e chegar lá no 

computador, banco de dados que faz relatório bem frio e mais nada; o que você 

precisa saber mesmo; o que seria sobre o verdadeiro papel do agente comunitário 

eu não consigo entender como você vai conseguir fazer[...]” (ACS 04) 

 
“Eu só queria falar que aquele papel é muito mais vazio, fala de coisas que 

não tem nada a ver”. (ACS 05) 

 
“[...] quando a menina começou a fazer aquelas perguntas a dona da casa 

falou prá mim assim, muito chateada; “Isso vai mudar o quê na minha vida? Nós 

estamos preocupadas com a questão da ética, de tudo né; nós que temos mais 

tempo sabemos a opção sexual, a renda salarial deles.... as famílias estão se 

sentindo mal, invadidas; e o problema de saúde dela vai mudar em que? A questão 

salarial vai mudar o quê? Só terá um monte de papel prá guardar depois no posto”. 

(ACS 08) 
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Categoria temática 7 - O foco na obtenção de dados que contraditoriamente 

são importantes para o planejamento das ações de saúde, seguindo suas 

concepções, gera desconfiança, constrangimento e invasão e reações de 

afastamento das famílias, comprometendo o vínculo. 

 

 “A gente demora prá conseguir o vínculo com a pessoa, com a família, de 

anos até, mesmo a gente sabendo que naquela família tem uma pessoa que é 

dependente, homossexual, mas a família nunca falou prá gente, você não vai chegar 

e perguntar, mas com a ficha nova você precisa perguntar você constrange a 

pessoa; porque você espera que a pessoa chegue e se abra com você e não a 

gente ir invadindo; e com essa ficha estamos invadindo a privacidade do paciente”. 

(ACS 15) 

 
 Categoria temática 8 - Finalmente a última temática para a primeira 

pergunta colocada no grupo focal demonstrou que ser ACS é mais do que o 

emprego, é gostar do que faz, se envolver 24 horas com a população do bairro em 

que mora e não apenas as 8 horas previstas no contrato de trabalho. As ACS 

pressupõem que há voluntarismo em seu emprego por que há disponibilidade 

irrestrita, embora receba salário. 

 
“Porque ser ACS não é um emprego, você tem que gostar de fazer o que 

você faz, em minha opinião é meio que voluntário, mas você recebe, que é um 

trabalho que vai além de você ir lá  assinatura de uma pessoa com esse cadastro 

novo; qualquer um pode ser ACS, porque não é qualquer um que pode ser ACS; pra 

ser agente você pode passar na prova, mas prá você ficar trabalhando, igual as 

meninas que estão aqui, 10, 15 anos trabalhando, você tem que gostar do que você 

faz, agora se fosse só prá preencher ficha vai entrar todo mundo, vai ficar porque é 

só preencher, mas esse não é o trabalho do ACS”. (ACS 07) 

 
“O ACS não trabalha 8 h, trabalha 24 h/dia porque a gente mora na própria 

comunidade que a gente trabalha, ou seja, não tem sábado, nem domingo. Estou no 

mercado com minha família fazendo compras, para eles eu sou ACS, se tirar esse 

vínculo PSF acaba ali”. (ACS 09) 
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Em continuidade ao grupo focal, colocou-se a segunda questão: 

 
Como você se sentiu ao final do curso introdutório? 

Os recortes abaixo demonstram que o curso introdutório foi importante para 

a formação inicial do ACS, porém foram contundentes ao apontar insuficiências para 

o cotidiano das atividades realizadas. Foram identificadas três categorias temáticas: 

 

Categoria Temática 1 - Curso introdutório muito conteudista e pouco prático 

para a atividade do ACS. 

O Curso Introdutório apresentou-se disperso e com poucas questões práticas 

para o trabalho do ACS, conforme o recorte do discurso: 

 
“Logo que entrei foi ministrado o curso, eu estava com três meses, achei que 

falou muito sobre SUS, não foi passado como deveria estar abordando as pessoas, 

como deveria trabalhar lá fora, se falou muito sobre os fundamentos do SUS, e não 

realmente como deveria estar trabalhando lá fora, achei evasivo, faltaram bastante 

coisas”. (ACS 15) 

 
 “Eu não achei que acrescentou muita coisa para nosso trabalho no dia a dia, 

na rua, se falou muito de SUS, foi ótimo saber como começou tudo no passado, 

como foi feitas as coisas, foi bom, mas na prática do nosso trabalho no nosso dia a 

dia não acrescentou muito”. (ACS 05) 

 
Categoria Temática 2 - As questões conteudistas abordadas no curso 

introdutório e os aspectos subjetivos do trabalho do ACS. 

O curso introdutório para elas encontra-se carregado de teoria, legislação e 

protocolos, afastados dos aspectos subjetivos do trabalho, vitais para a criação e 

manutenção de vínculo. O cotidiano do ACS implica em conviver e saber abordar 

problemas profundos emocionais das famílias adstritas e, para isso não foram 

preparadas. 

 
 “Porque a gente lida com a essência humana e é isso que muita gente não 

consegue entender, o que essas ACS tanto falam que a gente não entende, elas 

entram nessa questão que a gente não consegue entender, não é igual o olhar, meu 
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olhar pra minha comunidade pra o paciente que eu atendo não é o mesmo”. (ACS 

02) 

 “O que eu aprendi bastante (devido eu gostar) no introdutório foi como 

começar um projeto, porque ele começa, mas a parte que você está perguntando de 

como abordar uma família em tais situações nós não recebemos, recebemos 

protocolos de vacina, de diabético, de hipertenso e etc., mas vivência do dia a dia do 

ACS não teve muito”. (ACS 07) 

 
[...] que no introdutório temos muito da parte administrativa que é legal saber, 

mas como já foi falado não acrescenta muito ao nosso trabalho. Mas estamos 

fazendo outros cursos e temos aprendido coisas novas. (ACS 06) 

 
“O trabalho do introdutório foi muito fechado em mapeamento de território, 

pontos positivos, negativos (...)” (ACS 16) 

 
“(...) após o curso introdutório, que foi bom, a gente sai e vai pra rua, mas é 

muito difícil trabalhar uma família com toda equipe reunida.” (ACS 06) 

 
“(...) no introdutório tinha aulas que não tinham nada a ver [...] (ACS 06) 

 
Categoria temática 3 - O curso introdutório deve sair da teoria e incluir rodas 

de conversa e aspectos da convivência entre as ACS. Surpreendentemente, 

apontam soluções para maximizar e contextualizar o aprendizado quando sugerem 

metodologias (ativas) de ensino. 

 
“Uma roda de conversa e convivências umas das outras, o introdutório 

deveria ir além do ACS, não ficar só na teoria, ter exemplos de convivência prática. 

Só quem está lá na casa é que conhece o outro lado da moeda.” (ACS 09) 

 
“Eu acho que não teria de ser tirado do introdutório, mas sim o que deve ser 

acrescentado.” (ACS 16) 

 
A terceira questão colocada seguiu o roteiro previamente estabelecido e nos 

trouxe como resultado duas categorias temáticas. 
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Como você fez para resolver suas necessidades profissionais quando 

falta capacitação? 

 
As questões suscitadas de como as ACS fizeram para resolver as 

necessidades no desenvolvimento do seu trabalho, suas respostas demonstram que 

se encontram sós em suas limitações e fragilidades, tendo que “improvisar” para 

conseguir dar respostas as solicitações da comunidade. 

 
Categoria temática 1 - As dificuldades apresentadas no trabalho onde as 

ACS possuem pouco apoio de resolução junto à equipe de trabalho. A falta de apoio 

ou capacitação diante das dificuldades apresentadas pode gerar improvisos, 

enganos e a falta de credibilidade no trabalho realizado. 

 
“Se vira nos trinta, a gente da a cara a tapa”. (ACS 07) 

 
“Já aconteceu de eu falar várias vezes e não adiantar, então se reúne com 

dois ou três da equipe em uma sala e a gente tranca eles e fala da situação que vem 

ocorrendo a mais de vinte dias e fala que se acontecer alguma coisa eles se 

responsabilizarão, pois também estão registradas no cadastro, no prontuário, então 

as pessoas começam a trabalhar”. (ACS 01) 

 
“O ACS que tem que “dar a cara a tapa” e dar resposta para a família, o único 

respaldo é pedir para que a equipe assine que está ciente do que está 

acontecendo”. (ACS 09) 

 
“E outra questão é que às vezes chego à unidade e peço ao responsável que 

me autorize procurar por outra pessoa quando ela não pode resolver uma situação, 

então ela me autoriza ou quando pode ela resolve”. (ACS 06) 

 
Pudemos observar também o potencial de análise das ACS quanto às 

mudanças necessárias ao seu trabalho e suas ponderações críticas e políticas 

quanto sua atuação na comunidade, como atesta os recortes abaixo. As mudanças 

aqui envolvem também aspectos de modificações na prática do trabalho que são 

implantadas sem as discussões necessárias com as ACS. Esse dado revelador nos 

leva a reflexões profundas, visto que no cotidiano das ações nem sempre 
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observamos esse caráter crítico/filosófico do ACS, pois na maioria das vezes 

ficamos muito envolvidos com as questões práticas e numéricas dos atendimentos 

prestados. 

 

Categoria temática 2 – As mudanças que são implantadas não são 

pactuadas e impactam no trabalho das ACS. 

 
“Igual essa mudança que vai ter de papeladas agora prá gente, ficha A, e (por 

acaso) teve uma pessoa lá de cima que chegou para montar essas folhas e papel 

dos agentes de saúde (e perguntou), vocês vão trabalhar com isso aqui, o que vocês 

acham? Estamos montando é sempre assim, as mudanças existem e vêm todas as 

horas, todos os anos, mas não tem ninguém que chega para os agentes de saúde 

perguntando assim oh: Vai ter uma mudança, a gente tá planejando, o que vocês 

acham?” (ACS Nº14) 

 
“ [...] As mudanças tanto no federal e acho que também dentro da saúde, a 

gente não é ouvida, mudanças de médico, mudanças de enfermeiro, é mudanças de 

tudo, quando a gente fica sabendo, ah o médico mudou, ah viu a comunidade tá 

reclamando, a comunidade não tem porque reclamar vai ter outro médico, mas o 

vínculo do médico que tá há dois anos com a comunidade, que tá ali te atendendo...” 

(ACS Nº 14) 

 
“Pelo que eu entendo o SUS tá aí para o que a população – foi lá e brigou, 

por isso, a população tem que brigar, acha que é nosso papel também quando eu 

entro em uma casa e as pessoas estão reclamando muito, viu começa a reunir e só 

ir na unidade de saúde no dia da reunião, começa a se informar de como funciona, 

participe dos conselhos locais de saúde, é a hora de você falar prá mudar alguma 

coisa, então hoje eu estou super feliz de poder tá falando”. (ACS Nº 6) 

 

 “Nosso olhar é diferenciado, por isso muitas vezes entramos nas questões 

críticas e de não entender porque tudo vem de cima e nós aqui embaixo temos que 

dizer sim Senhor, não Senhor”. (ACS Nº 02)  
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5  DISCUSSÃO 

5.1 Caracterizações das ACS através do Questionário Sociodemográfico 

A primeira questão a ser discutida é a questão do gênero das ACS, pois dos 

12 ACS que participaram desta pesquisa, todas são do sexo feminino. Essa 

predominância feminina é muito presente na atualidade brasileira onde as mulheres 

cada vez mais têm ocupado espaços profissionais. A Fundação SEADE observou 

que em 2013 a participação das mulheres no mercado de trabalho era cerca de 

55,1%.50 Em estudos realizados na área da saúde destaca-se a feminização do 

trabalho no campo da saúde.18,51 

Desde a implantação do programa no Ceará em 1987 sempre houve uma 

tendência para a feminização da profissão. Outra situação importante é o perfil 

cuidador que as mulheres geralmente possuem; fato este muito destacado na 

literatura especializada.52,53 

O trabalho de ACS de fato recruta mais mulheres sugerindo uma adequação 

do gênero ao tipo de trabalho a ser realizado, a ação junto às famílias no território, o 

processo de socialização feminino são detalhes marcantes na rede de cuidados.54 

Neste estudo observou-se que a faixa etária mais presente entre as 

participantes da pesquisa é de 41 a 50 anos, demonstrando assim sua maturidade. 

Um dos pré-requisitos estabelecidos pelo MS para ser ACS é ter idade acima de 18 

anos, isto é, deve possuir capacidade civil plena, não existindo determinação de 

limite máximo de idade. 55 

A faixa etária apresentada neste estudo difere um pouco dos estudos 

encontrados da categoria, que na maioria está entre 20 a 40 anos,as ACS neste 

estudo apresentou idade um pouco superior a idade mínima apresentada, porém 

isso não demonstra nenhuma tendência específica e possivelmente esteja 

relacionado ao tempo das ACS na ESF 56,57. 

Quanto à escolaridade a maioria dos ACS apresentou ensino médio 

completo e técnico administrativo, demonstrando assim interesse pessoal dos ACS 

em buscar a escolarização, pois não há um requisito legal que exija destes 

profissionais um aprofundamento nos anos escolares. Esse aspecto é muito 

importante também para a evolução profissional 58. 
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Faz-se necessária a reflexão sobre o grau de escolaridade dos ACS, pois 

após a implantação do PSF, o papel do ACS foi ampliado, saindo do foco materno 

infantil para a família e a comunidade, além das exigências de novas competências 

no campo político e social. Assim, a elevação da escolaridade dos ACS passaria a 

ser importante para desempenhar esse novo papel, bem mais complexo e 

abrangente 52,59. 

A qualificação na formação dos ACS tem sido um dos objetivos da 

Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (CONACS) e, pelo 

menos no âmbito legal, já houve a aprovação do aumento da escolaridade e a 

qualificação em nível técnico, com a elaboração do “Referencial Curricular para 

Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde” no ano de 2004. No entanto, esse 

direito conquistado, por meio de lutas e mobilizações coletivas dos ACS, não tem 

sido garantido, permanecendo a precarização da formação profissional 59. 

Neste sentido, a Educação Permanente se insere como a alternativa 

promotora de ações transformadoras na saúde, que implica na superação de 

conceitos e de práticas sociais que, apesar de predominarem há muito tempo, não 

tem demonstrado muitos resultados positivos60. 

A Educação Permanente é um processo dinâmico de ensino e aprendizagem, 

ativo e contínuo com a finalidade de análise e melhoramento da capacitação de 

pessoas e grupos, frente à evolução tecnológica, as necessidades sociais e aos 

objetivos e metas institucionais 60. 

Quanto ao item estado civil qualificou-se a maioria das entrevistadas como 

casadas e possuem em média um ou dois filhos, desta forma podemos inferir que a 

maioria possui dupla ou tripla jornada de trabalho com grande desgaste físico e 

emocional 61. 

Constatamos neste estudo que o tempo de trabalho na ESF é de pelo menos 

5 anos em 41,67% das ACS; de 6 a 10 anos em 33,33% e; de 11 a 15 anos em 

25%. 

Podemos observar pelos dados apresentados que a rotatividade dessas 

trabalhadoras é baixa, o que foi confirmado pelo Departamento de Recursos 

Humanos da PMS. É de extrema importância para que o papel de ACS seja 

ampliado e entendido, que ele seja fixado no território, possibilitando a criação do 
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vínculo que aparece como a mais importante temática no grupo focal. Desta forma, 

pode-se comprometer com as práticas cotidianas na comunidade 62. 

Quanto ao tempo de moradia na comunidade, todas as ACS residem no local 

há pelo menos 10 anos, caracterizando possivelmente grande conhecimento da 

população da micro-área e envolvimento com a comunidade63. 

A aproximação entre o local de trabalho e de moradia, a indivisibilidade entre 

a profissão e a cidadã que reside na comunidade pode facilitar as relações e a 

construção de vínculos que foram exaustivamente apontados pelas ACS em suas 

falas durante o grupo focal. 

As rendas familiares das ACS estão em sua maioria entre R$1.000,00 a 

R$3.000,00 representando um cenário já apresentado em outras pesquisas, 

demonstrando também a importância da colaboração financeira na renda da 

família64.A média nacional de salário é de R$ 1014,00 e, em algumas regiões, já 

está estabelecida a convenção coletiva por meio de sindicatos, o que não é o caso 

de Sorocaba65. 

Na questão aberta surgiram vários temas atuais e de relevância para o 

trabalho das ACS que foram elencados na Tabela 4. 

Os temas sugeridos pelas ACS são bastante atualizados e apresentam uma 

sintonia com a realidade vivida pela comunidade. Isso também revela as dimensões 

sociais, políticas, éticas e tecnológicas que envolvem as comunidades no novo 

século66. 

A capacitação sugerida neste trabalho para as ACS será baseada nos temas 

levantados na Tabela 4 (ANEXO C). O diferencial deste curso é que se pretende 

utilizar metodologias ativas, tais como aprendizagem baseada em problemas, rodas 

de conversa e dramatização, de modo a contextualizar os conteúdos e torna-los 

significativos, como indicado nas categorias do grupo focal. Já solicitamos a 

autorização da PMS para esta ação, ainda sem resposta até o momento, mesmo 

após as adequações de carga horária solicitada pelo Departamento de Educação 

em Saúde. 
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5.2 Do Grupo Focal 

Nesta pesquisa, o grupo focal se fez relevante, pois buscamos o sentido 

qualitativo da pesquisa onde as ACS puderam elencar suas necessidades, 

pensamentos e sentimentos a partir de sua experiência profissional, bem como 

participar da construção de caminhos para melhorá-la. 

As ACS durante o grupo focal estavam muito ansiosas e curiosas com as 

questões que foram levantadas. Quando a mediadora esclareceu que todas 

deveriam se identificar através dos números do crachá, foi percebido certo “alívio” 

em poder falar sem sofrer qualquer tipo de identificação ou possíveis retaliações. 

Através das verbalizações as ACS puderam expressar suas preocupações 

quanto às mudanças na identidade profissional já conquistada junto à comunidade 

através de normatizações que aparentemente não foram discutidas e pactuadas 

anteriormente, gerando ansiedade e conflitos. 

As ACS através de suas falas expressaram que o vínculo é fundamental para 

sua relação com a comunidade, é determinante de seu trabalho, as identifica como 

profissionais e destacam os avanços conquistados através deste. Por outro lado, 

identificam que outra modalidade de vínculo é necessária entre elas e a equipe de 

saúde para que possam ter seu trabalho reconhecido. Para elas, ambos os “laços” 

são definidores para o sucesso das práticas. 

No dicionário eletrônico Aurélio, vínculo significa1. Liame; vincilho. 2 Laço; atilho; 

nó. 3. Tudo o que ata, liga ou aperta. 4. Aquilo que liga ou estabelece uma 

relação. 5. Morgadio. 6. Bens vinculados67. 

A literatura é vasta em afirmar que este vínculo deva ser facilitado pela 

presença do ACS na comunidade como morador, por realizar visitas domiciliárias 

com frequência, conhecer a realidade do sujeito em seu território, ser o interlocutor 

qualificado entre a comunidade e a unidade de saúde, desde que todos os 

profissionais falem a mesma língua que o ACS68. 

Quanto à ideia de vínculo com a equipe de trabalho na unidade de saúde, 

elas se sentem sozinhas quando atuam na comunidade e, eventualmente, 

desrespeitadas. Sentem que estas relações devam ser cuidadas para facilitar o 

cotidiano das ações.  
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As ACS compreendem seus papéis como agentes transformadoras, porém há 

preocupação que se tornem apenas recenseadoras, com grande número de 

documentos para preencher e, com isso, se afastar da comunidade. Entendem que 

buscar tantos dados pessoais possa gerar desconfiança, constrangimento e invasão 

de privacidade comprometendo o vínculo. 

Vale ressaltar que, nos últimos anos, o ACS tem se tornado agente político 

muito importante na comunidade, na medida em que são residentes e 

consequentemente se envolvem 24 horas por dia.  Com este vínculo profundo, que 

pressupõe confiança e respeito, consegue propor novos modos de pensar, agir e 

sentir sua própria família, seu território e sua saúde69. 

Os dados nos revelaram um interesse pessoal das ACS participantes da 

pesquisa em procurar a escolarização, pois não há um requisito legal que a exija 

qualificação superior ao ensino fundamental. 

Quanto ao curso introdutório, as ACS revelam que foi proveitoso, porém 

insuficiente para atender as necessidades profissionais provenientes da 

complexidade das questões que se apresentam. Revelaram que o curso foi 

conduzido com excesso de legislação e conteúdos administrativos, que na prática 

demonstram ser pouco utilizados. 

Concordamos com Silva e Damaso69 que o grande desafio que se coloca para 

o ACS na atualidade é provê-lo do “saber ser e saber fazer”. Há necessidade de 

desenvolvimento e incorporação de tecnologias que apoiem a identidade do ACS 

integrando as dimensões previstas e as necessárias não só para ele, como para 

toda equipe. Isso se faz com supervisão, mas principalmente com reflexão. 

Entendemos a formação dos ACS deva ser lastreada na construção de 

projetos pedagógicos que permitam a associação entre uma formação básica 

consistente, com autonomia intelectual que favoreça uma consciência crítica no seu 

exercício profissional através da integração ensino-serviço-comunidade (teórico-

prática)70. 

Neste trabalho, as ACS ressaltam a importância da continuidade de formação 

e do apoio à capacitação constante. Aparentam ter medo da falta de credibilidade 

nas funções e surpreendem ao sugerir métodos que consideram relevantes para a 

sua educação permanente: rodas de conversa, dinâmicas, experiências 

compartilhadas de outros ACS e intercâmbio no território. 
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A lista relacionada pelas ACS dos temas que não foram trabalhados ou foram 

insuficientes em sua formação para o trabalho foi de grande importância para 

pensarmos em momentos de capacitação, visando gradativamente superar as 

lacunas referidas e respeitando suas necessidades objetiva e subjetiva, além dos 

saberes dessas profissionais 71. 

Na lista citada ainda podemos inferir que temas como comunicação para 

profissionais da unidade e outros com caráter mais subjetivo como relacionamento, 

percepção, ética e sentimentos são importantes para o desenvolvimento do trabalho 

com a comunidade. 

Os temas levantados pelas ACS revelam uma realidade no território que não 

pode ser esquecido ou ignorado, pois em outros estudos alguns desses temas 

também foram citados72. 

Superar obstáculos, apesar das limitações, situando os trabalhadores de 

saúde aos reais problemas da população significa dialogar continuamente as 

concepções vigentes da organização do sistema, na busca de melhoria da atenção 

ao usuário e na prática de controle social72,73.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao pensarmos na finalização deste trabalho, gostaríamos de nos reportar às 

intenções iniciais que nos motivaram a pesquisar sobre esta temática. 

À época da decisão de fazer um mestrado profissional compúnhamos uma 

equipe de NASF no território, o que oportunizou o conhecimento próximo do trabalho 

das ACS e, por consequência, valorá-lo enquanto estruturante da atenção básica do 

SUS. 

No cotidiano da rica convivência com as ACS, sempre constatamos a 

existência de lacunas no lidar com a comunidade e suas complexas necessidades. 

Muitas vezes pudemos ouvi-las verbalizar as dificuldades no manejo de 

determinadas situações, para as quais se sentiam sós, despreparadas e 

angustiadas. Iniciamos assim, nossa busca para a compreensão destes sentimentos 

e emoções, que vão muito além dos conteúdos técnicos obrigatórios preconizados 

nos documentos oficiais. 

Ressalte-se que a mesma angústia transmitida pelas ACS em nosso convívio 

pessoal provocou em mim a necessidade de confirmar a hipótese diagnóstica por 

meio do método científico o que possibilitaria uma proposta de intervenção 

fundamentada. 

Com base nas falas apresentadas pelas ACS no grupo focal, e ao longo desta 

pesquisa, pudemos confirmar que o curso introdutório para equipes de Estratégia de 

Saúde da Família é conteudista e não consegue dar subsídios para o enfrentamento 

da profundidade das relações interpessoais e de toda a subjetividade carregada nas 

práticas do cotidiano profissional. 

Houve contundência quando as ACS se referiram à falta de uso prático do 

curso realizado, e não conseguiram definir com clareza o que fazem para realizar 

suas atividades e suplantar as dificuldades. 

As ACS destacaram ainda que vivem momentos de intensas mudanças não 

pactuadas comprometendo seu perfil profissional e enxergam que estas mudanças 

possam afastá-las da comunidade, quebrando aquilo que mais prezam: o vínculo 

com a população. Com isso, sentem-se desvalorizadas porque esperam o diálogo 

(vínculo) com a equipe de saúde antes de qualquer ação que impacte sobremaneira 
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em suas atividades, já que suas experiências junto à população devessem ser 

reconhecidas como valiosas. 

É fato que sentimos algumas dificuldades ao realizar o grupo focal, pois a 

efervescência das mudanças documentais à época era eminente e todas estavam 

muito preocupadas porque desconheciam os rumos que tomariam. Temiam 

verdadeiramente tornarem-se recenseadoras em detrimento de seus papéis 

precípuos, embora entendam contraditoriamente a necessidade dos números para o 

planejamento da saúde como um todo. 

Finalmente, as ACS convivem com as dificuldades do trabalho em uma 

equipe que nem sempre trabalha ajustada às necessidades da comunidade, onde o 

ACS é o elo e primordialmente faz a escuta, porém necessita encontrar ressonância 

e apoio para buscar a resolução de situações que envolvem maior complexidade e 

para as quais não se sentem preparadas. 

Diante das constatações deste trabalho gostaríamos de sugerir aos gestores 

da área da educação do município que possam promover educação continuada 

destes profissionais, com capacitações baseadas em suas práticas e vivências, com 

levantamento prévio das necessidades, pois a comunidade é dinâmica e sempre 

surgem novos desafios. No ANEXO C deste trabalho, segue uma sugestão de 

capacitação presencial para as 12 (doze) ACS participantes desta pesquisa, 

baseadas em suas necessidades, utilizando metodologias ativas de ensino-

aprendizagem. Esta proposta foi encaminhada formalmente para a apreciação da 

área da Educação em Saúde da PMS como um projeto piloto a ser estendido 

posteriormente.  

A escolha por metodologias ativas de ensino aprendizagem para as ACS 

pressupõe que sejam expostas a desafios a serem superados, que lhes possibilitem 

ocupar o lugar de sujeitos na construção dos conhecimentos e participando da 

análise do próprio processo assistencial em que estão inseridas. O professor será 

um facilitador e orientador desse processo onde as ACS serão as protagonistas, 

num processo dinâmico 74. 

O modelo de nossa escolha é a aprendizagem baseada em problemas, um 

modelo de educação centrado no estudante75,76, onde se utilizam sessões de tutoria 

com problemas que abarquem os conteúdos identificados como faltantes em suas 

percepções. Será esta metodologia principal a proposta. 
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Além disso, sinalizaremos a possibilidade de reuniões de equipe que 

acontecem rotineiramente para que sejam também espaços de ensino 

aprendizagem com temas pré-acordados para que sejam apreciados na roda de 

conversa ou mesmo utilizando dramatização. 

Concluindo, o curso introdutório para equipes de Saúde da Família é um 

importante disparador para a educação permanente, mas precisa ser revisitado para 

que as lacunas possam ser cuidadas pelas equipes gestoras da unidade de saúde, 

pela área de educação em saúde da PMS e que as lacunas observadas pelas 

próprias ACS participantes da pesquisa sejam sanadas de forma contextualizada. 

Educação permanente é, em nossa opinião, o melhor modo de tratar o diagnóstico 

realizado, com a redimensionamento da imagem dos serviços onde comungam  

ensino, gestão, atenção e controle social conhecido como o quadrilátero da 

formação77. 
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APÊNDICE A -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

Programa de Estudos Pós-Graduados “Educação nas Profissões da Saúde” 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu_________________________________________________ portador do 

RG_____________ e CPF____________________residente e domiciliado à 

rua___________________________________________ na cidade de 

__________________ Estado de___________________,concordo em participar desta 

pesquisa e declaro que fui esclarecido(a)que esta pesquisa pretende identificar possíveis 

brechas no curso introdutório para agentes comunitários de saúde e possui como título 

provisório:A Educação Permanente e os Agentes Comunitários de Saúde: Reflexões 

sobre o curso introdutório para as equipes de estratégia de saúde da família. 

Este trabalho possui como objetivos: Analisar os conteúdos utilizados no curso introdutório 

para agentes comunitários de saúde no município de Sorocaba, identificando aqueles não 

abrangidos e os que possam ser acrescidos ou modificados. Relacionar estes conteúdos 

com as competências necessárias para o desenvolvimento do trabalho em equipe de saúde. 

Possui também como justificativa a necessidade de observar e analisar o curso introdutório 

oferecido e suas possíveis ampliações e modificações para a qualificação do trabalho do 

agente comunitário de saúde junto à população atendida. 

A pesquisa será realizada nas Unidades de Saúde da Família na cidade de Sorocaba, onde 

serão utilizados recursos de áudio. 

Para a análise dos dados haverá nomes fictícios e códigos, não revelando a minha 

identidade.  As informações serão analisadas e utilizadas para ensino e pesquisa.  Estou 

sabendo que em nenhum momento serei exposto a riscos devido a minha participação nesta 

pesquisa.  Sei também que a qualquer momento, poderei não querer continuar, sem 
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qualquer prejuízo para a minha pessoa. Fui informado verbalmente que terei um 

pesquisador responsável durante o estudo. 

Fui informado que não terei nenhum tipo de despesa, nem receberei nenhum pagamento ou 

gratificação pela minha participação nessa pesquisa, terei apenas os custos de transporte 

reembolsáveis.  Declaro, ainda, que fui comunicado de que os resultados deste estudo 

serão publicados. Concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

Recebi a garantia do sigilo das informações obtidas e a privacidade como participante deste 

estudo, já que as informações recebidas são confidenciais. 

Fui comunicado que será realizada apenas entrevista em grupo através do “Grupo Focal” 

com a participação de um moderador e um observador e que durante a realização da 

atividade haverá a gravação em áudio, todos os participantes serão identificados por um 

código numérico garantindo a identidade do todos os participantes. A entrevista ocorrerá no 

CAPS AD III na rua: Júlio Pinto Ferreira, 1422- Vila Angélica durante o horário de trabalho. 

Este estudo foi apresentado e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas e da Saúde da PUC/SP e será apresentado em duas vias, e caso você 

necessite se comunicar com este comitê o telefone para contato é (15) 3212 9896. 

Este termo apresenta-se em duas vias. 

Estando de acordo pleno com as informações contidas, assino abaixo o mesmo. 

  

________________,_____,___________ de 2014. 

 

____________________ _______ _____                  ____________________________  

Nome do Participante      Assinatura 

 

________________________________ 

Maysa R.Sousa Soares 

Pesquisadora Responsável 

Em caso de dúvidas, contatar: 

Maysa R. Sousa Soares. Rua das Palmeiras, 649 – Villa Flora. Condomínio das Azaléias – Vossoroca. 
Votorantim. Fone: (15) 99783 4472. E-mail: soares.maysa@gmail.com 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

A EDUCAÇÃO PERMANENTE E OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 
REFLEXÕES SOBRE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DE 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

1-Identificação profissional______________________ 

2-Sexo_____________________________________ 

3-Idade (anos completo)_______________________ 

4-Escolaridade______________________________ 

5-Estado Civil__________________________________ 

6-Filhos (número de filhos)____________________ 

7-Tempo que trabalha na Estratégia da Saúde da Família (anos)____________ 

8-Tempo de moradia na Comunidade (anos)_________________ 

9- Renda Familiar______________________________________ 

10-Você realizou uma capacitação para poder realizar seu trabalho. Responda por 
favor, quais assuntos não foram tratados e que fizeram falta para você? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTÕES NORTEADORAS PARA O GRUPO FOCAL 

 

1- O que significa para você ser Agente Comunitário de Saúde? 
 

2- Como você se sentiu ao final do curso introdutório? 
 

3- Como você fez para resolver suas necessidades profissionais quando falta capacitação? 
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APÊNDICE D - TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Anna Paula Martinez, brasileira, solteira, enfermeira, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

391.326.288-11, abaixo firmado, assume o compromisso de manter confidencialidade  e 

sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas ao projeto intitulado: 

(projeto) A EDUCAÇÃO PERMANENTE E OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 

REFLEXÕES SOBRE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA, do qual sou observadora do Grupo Focal,  a que tive acesso 

durante a execução do Projeto. 

Por este Termo de Confidencialidade compromete-se: 

1. a não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros; 

2. a não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver 
acesso relacionado ao projeto. 

3. a não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso que venha 
a ser disponível através do projeto  mencionado; 

4. a não repassar o conhecimento das Informações confidenciais, responsabilizando-se por 
todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-
se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual 
quebra de sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

* “Informação Confidencial” significará toda informação revelada relacionada ao projeto 
acima descrito, através da execução do projeto, a respeito de, ou, associada com a 
Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

* “Informação Confidencial” inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, 
processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, 
segredos de negócio, segredos de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, 
métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, 
amostras, diagramas, desenhos, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades 
de mercado e questões relativas a negócios revelados durante a execução do projeto. 

*Avaliação” significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, 
ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da 
proposta acima mencionada. 

A vigência da obrigação de confidencialidade, assumida pela minha pessoa por meio deste 
termo, terá validade por 20 anos, ou enquanto a informação não for tornada de  
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APÊNDICE E - TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Gisele Regina de Azevedo, brasileira, casada, enfermeira, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

034.211.948-66, abaixo firmado, assume o compromisso de manter confidencialidade  e 

sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas ao projeto intitulado: 

(projeto) A EDUCAÇÃO PERMANENTE E OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: 

REFLEXÕES SOBRE O CURSO INTRODUTÓRIO PARA AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA, do qual sou moderadora do Grupo focal,  a que tive acesso 

durante a execução do Projeto. 

Por este Termo de Confidencialidade compromete-se: 

1. a não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício próprio 
exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros; 

2. a não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver 
acesso relacionado ao projeto. 

3. a não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso que venha 
a ser disponível através do projeto mencionado; 

4. a não repassar o conhecimento das Informações confidenciais, responsabilizando-se por 
todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-
se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual 
quebra de sigilo das informações fornecidas. 

Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas: 

* “Informação Confidencial” significará toda informação revelada relacionada ao projeto 
acima descrito, através da execução do projeto, a respeito de, ou, associada com a 
Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios. 

* “Informação Confidencial” inclui, mas não se limita, à informação relativa às operações, 
processos, planos ou intenções, informações sobre produção, instalações, equipamentos, 
segredos de negócio, segredos de fábrica, dados, habilidades especializadas, projetos, 
métodos e metodologia, fluxogramas, especificações, componentes, fórmulas, produtos, 
amostras, diagramas, desenhos, desenhos de esquema industrial, patentes, oportunidades 
de mercado e questões relativas a negócios revelados durante a execução do projeto. 

*Avaliação” significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, 
ou com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação da 
proposta acima mencionada. 
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A vigência da obrigação de confidencialidade, assumida pela minha pessoa por meio deste 
termo, terá validade por 20 anos, ou enquanto a informação não for tornada de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



85 

 
 

ANEXO A - AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA PELA PREFEITURA DE SOROCABA 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA 

 

Título da Pesquisa:A EDUCAÇÃO PERMANENTE E OS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: REFLEXÕES SOBRE O CURSO INTRODUTÓRIO 
PARA AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Pesquisador: Maysa Rosiclécia Sousa Soares 

Instituição Proponente:Fundação São Paulo - Campus Sorocaba da PUC-SP Fac. 
Ciências Médicas. 

Versão: 1 

CAAE: 35621314.7.0000.5373 

Área Temática: 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Número do Parecer: 866.678 

Data da Relatoria: 10/11/2014 

DADOS DO PARECER 

Projeto de pesquisa "A EDUCAÇÃO PERMANENTE E OS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: REFLEXÕES SOBRE O CURSO INTRODUTÓRIO 
PARA AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA" da Pesquisadora 
Maysa Rosiclécia Sousa Soares, CAAE: 35621314.7.0000.5373 

Trata-se de um estudo de caráter exploratório por meio de grupo focal. Serão 
convidadas a participar Agentes Comunitários de Saúde de cinco unidades de 
Estratégia Saúde da Família: Aparecidinha, Habiteto, Ulisses Guimarães, Sabiá e 
Vitória Régia da cidade de Sorocaba – SP. 

A pesquisa buscará analisar o curso introdutório, previsto na Lei 11.350, artigo 7°, 
que é oferecido para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de Sorocaba, com 
vistas à sua capacitação profissional e desenvolvimento das competências nas 
dimensões técnica, ética, política e de comunicação, identificando possíveis lacunas. 
Irá considerar as vozes dos ACS e suas necessidades, anseios e expectativas de 
capacitação profissional. 

Apresentação do Projeto: 

Objetivos Primários: Analisar os conteúdos utilizados no curso introdutório para 
agentes comunitários de saúde no município de Sorocaba, identificando aqueles não 
abrangidos e os que possam ser acrescidos ou modificados. Relacionar estes 
conteúdos com as competências necessárias para o desenvolvimento do trabalho 
em equipe de saúde. 
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Objetivo da Pesquisa: Objetivos Primários: Analisar os conteúdos utilizados no curso 
introdutório para agentes comunitários de saúde no município de Sorocaba, 
identificando aqueles não abrangidos e os que possam ser acrescidos ou 
modificados. Relacionar estes conteúdos com as competências necessárias para o 
desenvolvimento do trabalho em equipe de saúde. 

Continuação do Parecer: 866.678 

Riscos: Não está claro 

Benefícios: O diagnóstico sobre os conteúdos utilizados na capacitação atualmente 
realizada e a inclusão da educação permanente como proposta de atualização 
funcional para o referido grupo. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: Pesquisa factível de fácil execução. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: Apresentou toda a documentação 
solicitada. 

Recomendações: 

As inadequações e pendências foram corrigidas e/ou justificadas 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Considerações Finais a critério do CEP: Acatar 

 

 

 

SOROCABA, 11 de Novembro de 2014 

José Augusto Costa (Coordenador) 
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ANEXO C - PLANO PEDAGÓGICO PARA A CAPACITAÇÃO DAS ACS 

 

Curso: Agente Comunitário de Saúde 

Nível: Ensino Médio 

Modalidade: Presencial 

Tempo de duração do curso: 6 meses 

Turno de oferta: Quintas feiras das 15h00min às 17h00min 

Carga horária total: 50 horas 

Número de vagas do curso: 12 vagas 

Recursos Didáticos: Aprendizagem Baseada em Problemas 

 

O curso será sugerido à SMS para atender as necessidades das ACS 

levantadas durante o grupo focal. 

A aprendizagem baseada em problemas tem como um de seus pontos 

principais o fato de ser centrada no aluno. Os problemas são construídos para 

serem resolvidos em um grupo tutorial. O quadro abaixo apresenta sequencialmente 

como introduzir e trabalhar com os problemas. 

Quadro 1 - Passos do processo tutorial na Aprendizagem Baseada em Problemas,  

segundo Komatsu & Lima, 200376. 

1- Apresentação do problema (leitura pelo grupo). 

2-Esclarecimento de alguns termos pouco conhecidos e de dúvidas sobre o 

problema. 

3- Definição e resumo do problema, com identificação de áreas/pontos relevantes.  

4- Análise do problema utilizando os conhecimentos prévios (tempestade de idéias – 

brain-storm). 

5 - Desenvolvimento de hipóteses para explicar o problema e identificação de 

lacunas de conhecimento. 

6 - Definição dos objetivos de aprendizagem e identificação dos recursos de 

aprendizagem apropriados. 

7- Busca de informação e estudo individual.  

8-Compartilhamento da informação obtida e aplicação na compreensão do 

problema. 
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9- Avaliação do trabalho do grupo e dos seus membros. 

 

A tabela abaixo apresenta os temas levantados pelas ACS a partir da questão 

aberta apresentada no questionário socioeconômico respondido no dia do grupo 

focal. As cargas horárias foram aquelas sugeridas pelo próprio setor de Educação 

em Saúde da PMS. Será oferecido no horário de trabalho das ACS, em comum 

acordo com o setor responsável. 

Tabela 5- Proposta de Componentes Curriculares para o Curso de ACS 

 

Módulo Componente Curricular Carga Horária em 

horas  

1 Higiene pessoal 02 

1 Primeiros socorros 08 

1 Doenças sexualmente transmissíveis 04 

2 A adolescência e a subjetividade 04 

2 Projeto de vida e a escola 02 

2 Idosos 02 

2 Cuidando de idosos 04 

3 Sobre a morte e o morrer. Comunicação de 

más notícias 

04 

3 Visita domiciliária e visita após a morte  02 

4 A violência e a família 04 

4 Violência doméstica contra crianças e 

adolescentes 

02 

5 Saúde Mental na Atenção Básica 04 

5 Álcool e outras drogas  04 

5 Cuidando do cuidador 02 

5 Equipamentos de Saúde Mental no Território 01 

5 A rede socioassistencial 01 

 Total 50 

 


