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Resumo: O presente trabalho objetiva analisar a inserção do Agente Comunitário de Saúde na 
Atenção Primária em Saúde no município de Vitória-ES, mostrando o processo de trabalho deste 
profissional, sua formação e capacitação, seu vínculo com a comunidade onde é desenvolvido seu 
trabalho. Tenta ainda identificar as principais características que conformam tal inserção. Trata-se de 
uma pesquisa de natureza qualitativa, que utiliza um estudo cartográfico sobre a organização do 
processo de trabalho do Agente Comunitário. Confirmou-se neste estudo como acontece a formação 
destes profissionais, como é a dimensão das ações dos agentes, qual é a percepção deles sobre a 
saúde e sua relação de trabalho com as equipes do Programa Saúde da Família na unidade 
estudada.  
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INTRODUÇÃO 
 
O Agente Comunitário de Saúde (ACS) integra 
as equipes do Programa Saúde da Família 
(PSF) e do Programa de Agente Comunitário 
de Saúde (PACS), que é considerado parte do 
PSF ou programa de transição para o PSF, 
naqueles municípios onde há somente o 
PACS. De acordo com a Secretaria de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde, o ACS 
realiza atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, por meio de ações 
educativas em saúde nos domicílios e 
coletividade, em conformidade com as 
diretrizes do SUS, e estende o acesso às 
ações e serviços de informação e promoção 
social e de proteção da cidadania. 

 
Foi uma iniciativa do governo Federal desde o 
início da implantação do Sistema Único de 
Saúde, como uma das estratégias para uma 
mudança do modelo assistencial em saúde em 
todo o Brasil. Outra estratégia traçada e 
implantada foi o PSF, que é processado por 
meio de uma equipe, na qual o Agente 
Comunitário de Saúde exerce um importante 
papel. Apesar de já existir de fato desde 1999, 
a profissão de ACS só foi criada pela Lei n° 
10.507, de 10 de julho de 2002. 
 
Assume grande importância o seu papel de 
intermediar a tradução de saberes que vai do 
universo científico ao popular e desenvolve 
atividades que visam fortalecer o vínculo com 

a família, com o objetivo de levar os serviços 
de atenção à saúde o mais próximo do 
contexto domiciliar fortalecendo a capacidade 
da comunidade de enfrentar os problemas de 
saúde, através da ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania e de informações sobre 
temas que são abordados no cotidiano dos 
domicílios e nas reuniões educativas 
realizadas nos equipamentos comunitários ou 
na Unidade Saúde da Família (USF).  
 

Desta forma o presente estudo pretende 
verificar a possibilidade de uma reestruturação 
produtiva e/ou transição tecnológica em seu 
processo produtivo por meio do estudo da 
inserção deste profissional nas ações de 
saúde, notadamente na Atenção Primária à 
Saúde (APS) que é seu locus privilegiado de 
ação. 

 
Reconhecendo a importância da realização de 
estudos acerca da micro política do trabalho 
em saúde é que nos propomos a realizar esta 
investigação como forma de contribuir com o 
conhecimento da organização do processo de 
trabalho do ACS na produção do cuidado às 
famílias e de sua potência nas mudanças dos 
atos de saúde e na organização dos serviços 
de saúde além de nos informar sobre os 
saberes e práticas com que opera a 
assistência.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Atenção Primária em Saúde e Programa 
Saúde da Família no Município de Vitória-
ES 
 
O município de Vitória conta hoje com 28 
Unidades de Saúde espalhadas por toda 
cidade e seis centros de referência (Centro de 
Especialidades Odontológicas -CEO-, Centro 
de Referência em DST/AIDS, Centro de 
Atendimento ao Idoso, Centro de Controle de 
Zoonoses, Centro Municipal de Especialidades 
e Centro de Tratamento de Toxicômanos) 
(VITÓRIA, 2008). 
 
O atendimento nas Unidades Básicas de 
Saúde oferece consultas médicas e de 
enfermagem; atendimentos psicológico, social 
e odontológico; verificação de pressão arterial; 
curativo; coleta de exames; nebulização; 
injeção; vacinas; dispensação de 
medicamentos; grupos de atendimentos a 
diversos programas; e encaminhamentos para 
os Centros de Referência. 
 
A prefeitura visa à ampliação do Programa 
Saúde da Família, implementação do Centro 
de Formação de Saúde de Vitória, a 
implantação de outro CEO, além da 
reestruturação do serviço de vigilância em 
saúde (VITÓRIA, 2008). 
 
O agente comunitário de saúde  
 
O Agente Comunitário de Saúde desempenha 
o papel de mediador social (NASCIMENTO & 
CORREA, 2008). Neste trabalho encontramos, 
não só esta função desenvolvida pelo agente, 
mas também a função de deixar que a 
comunidade fale e de ser voz da comunidade 
dentro da Unidade de Saúde. A inserção dos 
agentes nas equipes, se manifesta ao serem a 
voz da comunidade para dentro dos serviços 
de saúde mais do que quando são os 
mediadores entre os serviços de saúde e a 
comunidade. 
 
Diante da pesquisa realizada, constatou-se 
que este profissional atua efetivando as metas 
estabelecidas pela equipe de saúde, 
cumprindo o papel de elo de ligação entre a 
população e os serviços de saúde, dando 
assim importância às práticas do seu trabalho. 
 
Os ACS’s não se sentem responsáveis 
apenas pela realização do seu trabalho, mas 
também eles são solidários com o sofrimento 
das pessoas, ouvindo, compreendendo e 
buscando alternativas para ajudar a 

comunidade. A criação do comitê Pequeninos 
de Jesus de Nazaré, na unidade estudada, 
mostra esse fato. 
 
Foi confirmado, que a formação do perfil de 
trabalho dos ACS’s da Unidade Jesus de 
Nazaré, criou-se com a experiência de 
trabalho e as ações realizadas pelos agentes, 
como as visitas domiciliares realizadas, 
divulgação de novos projetos da unidade, 
enfim o contato direto com a população 
atendida. E a relação deste profissional com 
os membros das equipes, bem com como os 
integrantes de grupos que auxiliam o trabalho 
de equipe, como a Pastoral da Criança, é de 
total cumplicidade, onde todos trabalham 
juntos e em harmonia.  
 
CONCLUSÃO 
 
O Agente Comunitário de Saúde além de seu 
trabalho integrado com a população, de seu 
bom relacionamento com a comunidade e com 
os integrantes das equipes de saúde, não esta 
pautado na doença, mas sim no sujeito 
enfermo ou com possibilidade de adoecer 
(NASCIMENTO & CORREA, 2008). O ACS 
tem a sensibilidade de ver, escutar e traduzir 
para as equipes de saúde, as reais 
necessidades da população, encontradas em 
cada residência, em cada pessoa, em cada 
família e em cada comunidade. 
 
Agradecimentos 
 
A FACITEC pelo fomento e ao CEFETES pela 
oportunidade. 
 
REFERÊNCIAS 
 
1. BRASIL. Ministério da Saúde/ SGTES. 
Perfil de Competências Profissionais do 
Agente Comunitário de Saúde (ACS), Versão 
Preliminar. Brasília: 2003. 
 
2. NASCIMENTO, Elisabet Pereira Lelo; 
CORREA, Carlos Roberto da Silveira. O 
agente comunitário de saúde: formação, 
inserção e práticas. Cad. Saúde Pública ,  
Rio de Janeiro, v. 24, n. 6, 2008 . 
 
3. VITÓRIA. Prefeitura Municipal/Secretaria 
de saúde. Disponível em <http:// www.vitoria 
.es. gov. br/secretarias/saude/home.asp>. 
Acesso em: 02 maio 2008. 


