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RESUMO 

 

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem papel imprescindível no processo de 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde e, mais especificamente, na Estratégia 
Saúde da Família. O ACS integra a equipe de saúde da família à comunidade, 
desenvolvendo ações de promoção e vigilância em saúde. Eles facilitam a criação 
de vínculos, ampliam o acesso da comunidade aos serviços de saúde, contribuem 
para comunicação eficaz entre profissionais de saúde e usuários. Além disso, por 
conhecerem bem a área de abrangência, podem apontar situações sociais 
desfavoráveis e importantes para a saúde daquela comunidade. Sendo assim, o 
processo de qualificação dos ACS merece atenção especial, devendo ser uma 
formação permanente. Este trabalho tem como objetivo elaborar um projeto de 
intervenção de educação permanente dos Agentes Comunitários de Saúde da 
Equipe de Saúde da Família João Braz no município de Viçosa em Minas Gerais. Os 
procedimentos metodológicos incluíram: diagnóstico situacional da população da 
área de abrangência da equipe de saúde da família, revisão bibliográfica e 
elaboração do plano de ação. Com o projeto, espera-se aumento dos 
conhecimentos dos ACS sobre temas diversos, como: princípios e funcionamento do 
Sistema Único de Saúde e da Estratégia Saúde da Família, conhecimentos básicos 
sobre algumas doenças e atividades de promoção e prevenção, dentre outros 
temas. Com aplicação de conhecimentos dos ACS aos usuários, espera-se maior 
aderência da comunidade às medidas de promoção da saúde e prevenção de 
saúde. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Agente 

Comunitário de Saúde. Capacitação.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Community Health Agent (ACS) plays an essential role in the process of 
strengthening the Unified Health System (SUS) and, more specifically, the Family 
Health Strategy (ESF). The ACS integrates the family health team into the 
community, developing health promotion and surveillance actions. They facilitate 
linkages, expand community access to health services, and contribute to effective 
communication between health professionals and users. In addition, because they 
know the area well, they can point out unfavorable social situations that are important 
to the health of that community. Therefore, the qualification process of the ACS 
deserves special attention and should be a permanent formation. This work aims to 
elaborate a project of continuous education intervention of community health agents 
of the João Braz Family health team in the municipality of Viçosa in Minas Gerais. 
The methodological procedures included: situational diagnosis of the population in 
the area covered by the Family health team, bibliographic review and elaboration of 
the action plan. With the project, it is expected to increase the knowledge of the 
CHAS on various topics, such as: principles and functioning of the unified health 
system and the Family Health strategy, basic knowledge about some diseases and 
activities of promotion and prevention, among Other topics. With the application of 
ACS knowledge to users, greater adherence of the Community to health promotion 
and health prevention measures is expected. 

Keywords: Family health strategy. Primary Health Care. Community Health Agent. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais do município 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010, o 

município de Viçosa abarcava uma população de 72.220 pessoas e em 2018 uma 

população estimada de 78.286 habitantes. Por ser uma cidade universitária, conta 

também com uma população flutuante de 15.000 estudantes (população flutuante) 

(BRASIL, 2017). 

O município de Viçosa está situado na região da Zona da Mata Mineira, entre as 

Serras da Mantiqueira e da Piedade. Limita-se ao norte com os municípios de 

Teixeiras e Guaraciaba, ao sul com Paula Cândido e Coimbra, a leste com Cajuri e 

São Miguel do Anta e a oeste com Porto Firme. O município é servido pelas rodovias 

BR 120, MG 280 e MG 356. O município possui áreas urbanas e rurais, as quais 

colaboram com as atividades agropecuárias e com o comércio - que são 

basicamente suas fontes econômicas (BRASIL, 2017). 

1.2 Aspectos da comunidade 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) João Braz, onde atuo como médica, cobre todo o 

bairro Violeira e uma parte do bairro João Braz, sendo a outra parte adstrita à 

Unidade Básica de Saúde do Silvestre. Na extensão da Unidade não há centros de 

referência, especialidades, consultórios, hospitais ou laboratórios. O único local de 

atenção à saúde é a Unidade Básica de Saúde do João Braz - Violeira. 

Na área de atuação da unidade há duas escolas, uma creche, um curso 

profissionalizante e quatro igrejas. Com relação a atividades de lazer há dois 

campos de futebol, duas academias, uma praça e um clube. Não há aterro sanitário, 

depósitos de lixo e fontes de poluentes.  

A área rural está situada a cerca de oito quilômetros (km), e compreende as 

comunidades da Grota, Estação Velha, Violeira, Tico-Tico e ETA 2.  

O bairro João Braz possui todas as ruas com calçamento, o que evita problemas de 

acesso no período de chuvas. Já no Violeira, a rua principal possui calçamento de 
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pedras, porém, não se encontra em boas condições e o acesso é dificultado no 

período de chuvas. O acesso principal à unidade se dá através de um morro bem 

extenso. Isso dificulta o acesso de idosos e pessoas com dificuldade de 

deambulação que não tem transporte próprio.  

O transporte público para o Violeira é limitado, pois há somente dois ônibus para o 

bairro ao centro e três de retorno. Também, o transporte público para o João Braz é 

limitado, sendo este realizado apenas por linhas de ônibus para outros bairros 

vizinhos. 

A área da ESF abrange a Avenida Marechal Castelo Branco (BR 120 - Viçosa/Ponte 

Nova), e pode ser acessada também pela rodovia MG 280 (Viçosa/Ubá), entretanto 

é estrada de terra e possui difícil acesso em períodos chuvosos.  

1.3 O sistema municipal de saúde 

O sistema municipal de saúde tem a seguinte rede de serviços: 

 Atenção primária: atenção primária à saúde é desenvolvida por meio da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), com dezoito equipes em 

funcionamento no momento. 

 Atenção especializada: Policlínica, Centro Estadual de Atenção Especializada 

(CEAE), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro Municipal de 

Fisioterapia (CMF), Centro Odontológico Municipal (COM), Unidade de 

atendimento DST/ AIDS, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), 

Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), 

Conselho Tutelar, Casa das Mulheres, Centro Especializado em Reabilitação 

de Viçosa (APAE/CER II) 

 Atenção de urgência e emergência: Hospital São Sebastião e Hospital São 

João Batista.  

 Atenção hospitalar: Hospital São Sebastião e Hospital São João Batista.  

 Apoio diagnóstico: serviços de laboratório de análises clínicas, histológico e 

citopatológico, além de serviços de imagem (radiografia, ultrassonografia, 

tomografia computadorizada e outros). 
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 Assistência farmacêutica: Em 2017, a Prefeitura de Viçosa inaugurou quatro 

unidades de farmácias de distribuição de medicamentos gratuitos do 

programa Farmácia para Todos. Antes da inauguração das unidades, Viçosa 

contava apenas com uma farmácia de distribuição de medicamentos 

gratuitos, em um imóvel alugado no Centro da cidade. As novas unidades 

permitiram a ampliação e a descentralização do atendimento, além da 

qualidade dos serviços prestados. 

 Vigilância em saúde: vinculada à Secretaria de Saúde Municipal; 

 Relação dos pontos de atenção: se dá por meio de referência e 

contrarreferência; 

 Relação com outros municípios: Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para 

agendamento de consultas e exames não ofertados no município nas centrais 

de marcação de Belo Horizonte, Muriaé, Ponte Nova e Juiz de Fora. 

 Consórcio de saúde: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de 

Viçosa (CISMIV) 

 Modelo de atenção: Estratégia de Saúde da Família 

1.4 A Unidade Básica de Saúde João Braz 

A equipe de saúde da família (eSF) João Braz funciona atualmente em uma 

residência provisória. 

A unidade conta com sala de espera, recepção, corredor, sala de triagem, 

consultório médico com banheiro conjugado e varanda, sala de digitação e 

endemias, sala de curativo, sala dos agentes comunitários, sala de enfermagem 

com varanda, banheiro para funcionários, banheiro para pacientes, cozinha, área de 

serviço, expurgo e DML. 

1.5 A Equipe de Saúde da Família João Braz, da Unidade Básica de Saúde João 

Braz 

A equipe é formada pelas seguintes pessoas: uma técnica de enfermagem, quatro 

agentes comunitárias de saúde (ACS), uma auxiliar administrativa, uma auxiliar de 

serviços gerais, um agente de endemias, uma enfermeira e uma médica.  
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1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde da Equipe João Braz 

A Unidade de Saúde João Braz funciona das 7:00 h às 11:00 h e de 13:00 às 

17:00h. Cada profissional exerce carga horária de 40 horas semanais.  

Os prontuários são armazenados na recepção, são identificados pelo endereço, e 

separados por microáreas. O Prontuário Eletrônico do Cidadão vem sendo instalado 

aos poucos, com algumas dificuldades devido a quedas do sinal da internet. 

A unidade conta com o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

formada pelos seguintes profissionais: psicólogo, nutricionista, assistente social, 

farmacêutica e educador físico.  Mensalmente há uma reunião entre a médica, a 

enfermeira e os profissionais do NASF para discussão de casos e planejamento das 

atividades. Duas vezes na semana o educador físico realiza atividades com um 

grupo de pacientes. Duas vezes por semana acontece também a zumba, tendo 

como orientador um educador físico contratado pelas pessoas que participam. O 

psicólogo e a nutricionista fazem atendimentos individuais semanalmente. 

Atualmente está acontecendo o grupo de tabagismo, sob comando da equipe do 

NASF. Ao todo, vinte pacientes se inscreveram e os resultados estão sendo 

satisfatórios. 

Às quintas-feiras são aplicadas vacinas. 

A agenda da médica está ocupada quase que exclusivamente com atendimento da 

demanda espontânea. Um turno na semana é dedicado para as visitas domiciliares, 

que ultimamente estão sendo poucas devido à indisponibilidade de carros para 

acesso às casas mais distantes.  Mensalmente, um turno é planejado para consultas 

pré-natal.  

A agenda da enfermeira engloba atendimentos às gestantes, vacinação, coleta de 

Papanicolau, visitas domiciliares, realização de teste rápido. 

1.7 Problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro passo) 
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Há um aclive acentuado numa das principais vias de acesso à unidade, o que 

dificulta o acesso de paciente com restrições de deambulação. Há uma rodovia que 

divide o bairro em duas partes com trânsito intenso, inseguro e apenas com uma 

faixa de pedestres, o que dificulta o acesso à unidade, principalmente quando se 

trata de famílias com várias crianças pequenas.  

Há áreas da zona rural que possuem ruas sem calçamento. Em muitos lugares não 

há calçadas, levando as pessoas a caminharem na rua. Esse problema se agrava 

principalmente quando a microárea é muito distante da unidade. A situação piora 

nos períodos chuvosos.  

A unidade não é unidade padrão, é uma casa alugada e adaptada. Devido a isso, 

não possui instalações adequadas. As paredes têm grande quantidade de mofo 

devido a infiltrações. A UBS não é adaptada para recepcionar deficientes físicos 

adequadamente. O banheiro não é separado por sexo e nem adaptado para 

deficientes. Não há consultório odontológico. Há grande dificuldade em realizar 

visitas domiciliares na zona rural devido à dificuldade de conseguir carro da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS).  

Algumas famílias do território são tidas como naturalistas e não realizam o cadastro 

na unidade. O Programa Saúde na Escola é realizado mensalmente pela enfermeira, 

por temas previamente determinados pela SMS, nas duas escolas do território que 

abrange crianças de outras eSF, em horários combinados com a direção da escola e 

autorizados pela mesma. A equipe é qualificada, entretanto há uma área descoberta 

por ACS. Busca-se atenção integral à saúde. O trabalho da equipe é organizado.  

Notou-se que muitos dos pacientes com doenças crônicas, principalmente 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), apresentam-se com 

controle inadequado e baixa adesão ao tratamento proposto. Percebeu-se que isso 

acontece principalmente devido à falta de adesão ao tratamento medicamentoso e 

às orientações de mudança do estilo de vida (como perda de peso, atividades físicas 

regulares, alimentação equilibrada e com pouco sal, diminuição do álcool e do 

tabaco e outras).  
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As causas que levam o paciente a não aderir ao tratamento são inúmeras, dentre 

elas dificuldade de acesso aos fármacos, dificuldade de tomar as medicações nos 

horários corretos, fatores emocionais, psicológicos, culturais e religiosos, dificuldade 

de leitura e interpretação dos receituários, dificuldade na relação médico-paciente e 

equipe-paciente, efeitos adversos dos fármacos que trazem diminuição da qualidade 

de vida, dentre outros.  

Outro problema é a ausência de grupos operativos para esses pacientes. O grupo 

operativo é uma oportunidade para promoção da saúde e é uma estratégia 

importante de enfrentamento dos desafios para consolidação do PSF. 

Identificou-se também que os ACS têm poucos recursos para sanar suas 

dificuldades, geralmente recorrendo a cartilhas ou conversas improvisadas com 

profissionais de saúde, que na maioria das vezes não resolve a situação. Não existe 

um programa de intervenção que busca capacitação desses profissionais.   

Além disso, é notável a dificuldade de conseguir consultas com diversos 

especialistas e conseguir agendar exames complementares. As consultas 

oftalmológicas, por exemplo, são raras e a maioria dos pacientes hipertensos e 

diabéticos não realiza exame de fundoscopia rotineiramente. Além disso, na maioria 

das vezes, o PSF não recebe contra referência dos pacientes que passaram pela 

atenção secundária. 

1.8 Seleção do problema para plano de intervenção (segundo passo) 

Com a finalidade de definir o problema para o projeto de intervenção, os problemas 

identificados foram listados e priorizados de acordo com os critérios de urgência, 

importância e capacidade da equipe para enfrentá-los (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 

2018). 

O quadro 1, a seguir, mostra a classificação de prioridade para os problemas 

identificados no diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde João Braz, 

Unidade Básica de Saúde João Braz, município de Viçosa, estado de Minas Gerais. 
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Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe de Saúde João Braz, Unidade Básica 
de Saúde João Braz, município de Viçosa, estado de Minas Gerais. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Os ACS apresentam 
dificuldades em 
desempenhar suas 
funções  

Alta 11 

 

Total 1 

Má adesão dos 
pacientes com 
hipertensão arterial e 
diabetes 

Alta 09 Total 2 

Ausência de grupos 
operativos 

Alta 04 Total 3 

Dificuldade de acesso 
aos atendimentos, 
principalmente dos 
pacientes da zona rural 

Média 03 Total 4 

 Dificuldade de 
encaminhamento a 
serviços especializados 
e alguns exames 
complementares 

Média 03 Parcial 5 

Fonte:  
*Alta, média ou baixa 
** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 
***Total, parcial ou fora 
****Ordenados considerando os três itens  
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2 JUSTIFICATIVA 

Oferecer atenção em saúde de maneira integral e humanizada representa uma 

tarefa árdua no dia-a-dia das equipes de saúde da família, uma vez que o cuidado 

adequado com os usuários depende de vários fatores e cabe à equipe levantar quais 

fatores podem ajudar ou atrapalhar esse processo e a partir daí propor intervenções 

a fim de gerar melhorias.  

Na área de abrangência da eSF João Braz foram identificados três principais 

problemas: má adesão dos pacientes com HAS e DM ao tratamento proposto, 

dificuldade dos ACS em desempenhar suas funções e ausência de grupos 

operativos para HAS e DM. A dificuldade dos ACS em realizar suas funções e a 

inexistência de grupos operativos para pacientes crônicos na unidade interferem 

diretamente e de maneira negativa no controle dos pacientes crônicos 

(principalmente hipertensos e diabéticos). 

O problema priorizado pela equipe foi a dificuldade dos ACS em desempenhar suas 

funções. Atualmente não há nenhum programa de capacitação dos mesmos, o que 

deveria ser priorizado, visto a importância desses frente à comunidade.  

Dentre às inúmeras propostas de intervenção para ajudar na adesão dos pacientes, 

o papel dos ACS no cuidado continuado deve ser valorizado (REMONDI; 

CABRERA; SOUZA, 2014). 

O ACS tem papel de mediação entre equipe de saúde e comunidade. Ele faz parte 

da comunidade e da equipe de saúde e pode superar a dicotomia existente entre os 

saberes técnicos e os saberes da população, levando a discursos que promovam 

compreensões e vivências ampliadas do conceito de saúde. Assim, as ações dos 

ACS se voltam para a promoção de ações de educação em saúde (MACIAZEKI-

GOMES et al., 2016). 

A qualificação dos ACS fornece melhorias em suas habilidades, ajuda na formação 

de vínculos, na facilitação do acesso dos usuários aos serviços de saúde e na 

comunicação entre a comunidade e a equipe de saúde (CARDOSO; NASCIMENTO, 

2010). 
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3 OBJETIVOS  

 3.1 Objetivo geral 

Elaborar um projeto de intervenção de educação permanente dos Agentes 

Comunitários de Saúde da Equipe de Saúde da Família João Braz no município de 

Viçosa em Minas Gerais.  

3.2 Objetivos específicos 

• Capacitar os ACS sobre princípios e funcionamento do SUS e da ESF, além 

de conhecimentos básicos sobre algumas doenças e atividades de promoção 

e prevenção, dentre outros temas. 

• Estimular a construção e aplicação de conhecimentos dos ACS aos usuários, 

com maior aderência às medidas de promoção e prevenção de saúde. 

• Implementar a criação de grupos operativos para hipertensos e diabéticos. 
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4 METODOLOGIA 

O Diagnóstico Situacional da população da área de abrangência da equipe de saúde 

da família João Braz foi obtido por meio do método de Estimativa Rápida e 

observação ativa da rotina da unidade.  

Foi utilizado o Planejamento Estratégico Situacional para identificação dos 

problemas observados e definição do problema prioritário, dos nós críticos e das 

ações, ou seja, para elaboração do projeto de intervenção (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). 

Para a construção deste trabalho foi feita também uma revisão de trabalhos 

científicos disponíveis nas bases de dados: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Science Direct e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os descritores 

utilizados foram: Atenção primária à saúde, Agente comunitário de saúde e 

Capacitação. Os artigos disponíveis nessas bases de dados, bem como livros de 

referência no assunto foram selecionados conforme sua relevância. 

 Ademais, foram utilizados dados disponibilizados na internet pelo Município, Estado 

e União. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1 Estratégia Saúde da Família 

O desenvolvimento da atenção primária à saúde (APS), no Brasil, desde o início do 

século XX até a atualidade, passou por diversos avanços em sua organização e 

reconhecimento que “grandes entraves devem ser superados para que os 

propósitos” sejam cumpridos e “para que possa desempenhar seu papel de 

organizadora do sistema e coordenadora do cuidado em saúde” (LAVRAS, 2011, 

p.871). Em sua obra Atenção Primária, a professora Barbara Starfield, mostra uma 

análise do quão é importante a Atenção Primária dentro dos sistemas de saúde, do 

seu papel como porta de entrada e foco de organização desses sistemas 

(STARFIELD, 2002).  

A Estratégia Saúde da Família é a mais importante mudança estrutural já realizada 

na saúde pública no Brasil e estava inicialmente atrelada ao Programa dos Agentes 

Comunitários de Saúde. A proposta é de ações de promoção e prevenção de saúde, 

evitando o adoecimento da população através da identificação dos fatores de risco e 

intervenção sobre eles. Percebe-se uma mudança radical em comparação com o 

sistema anterior, em que priorizava o tratamento das doenças já estabelecidas. A 

ESF passa a criar uma nova relação com a comunidade e com o sistema de saúde, 

fornecendo atenção integral, universal, continuada e que atende às demandas da 

população (PINTO; GIOVANELLA, 2018).  

O funcionamento da ESF exige trabalho em equipe, com interação entre os 

trabalhadores de diferentes categorias. Para que essa interação seja isenta de 

conflitos, torna-se necessário que se defina a corresponsabilização dos membros da 

equipe e engajamento em um projeto comum, utilizando a comunicação como 

ferramenta principal para alcançar o objetivo final, que a atenção integral ao paciente 

(FRANCISCHINI; MOURA; CHINELATTO, 2008).  

A APS atende à maior parte das necessidades de saúde de uma população. Assim, 

exige dos profissionais vinculados a ela uma prática ampliada, crítica e reflexiva, 

juntamente com a inserção de novos saberes e fazeres no âmbito da saúde coletiva. 

O trabalho multiprofissional em equipe é um dos pilares para o processo de trabalho 
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na educação básica. A equipe de saúde pode responder às complexidades do 

processo de saúde-doença-cuidado considerando as relações democráticas entre 

comunidade e profissionais (STARFIELD, 2002; CAMPOS et al., 2014). Para isso, 

“requer mudanças na forma de atuação e na organização do trabalho, bem como 

demanda alta complexidade de saberes” por parte dos profissionais envolvidos 

(PEREIRA; RIVERA; ARTMANN, 2013, p.328). 

Neste sentido, Peruzzo et al. (2018) ressaltam que a consolidação das ações de 

saúde embasadas no trabalho em equipe está ancorada à cooperação mútua de 

seus integrantes, à interação, à capacidade de comunicação e empatia, valorizando 

os diferentes saberes de seus membros. 

 5.2 O agente comunitário de saúde 

O agente comunitário de saúde representa um segmento efetivo no cenário da 

atenção primária à saúde, participando ativamente da assistência à saúde e de sua 

organização. A razão do protagonismo desse ator deve-se à expansão da Estratégia 

Saúde da Família, que leva a equipe de serviços de saúde para ações diretas na 

comunidade, envolvendo os diversos profissionais com uma atenção de qualidade 

aos usuários do programa (MENDONÇA, 2004; MOROSINI; FONSECA, 2018). 

De acordo com a Portaria nº 2488/GM/MS/2011, faz parte das atribuições 

específicas do agente comunitário de saúde desenvolver ações que busquem a 

integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, desenvolver 

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

vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais 

e coletivas nos domicílios e na comunidade, estar em contato permanente com as 

famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à 

prevenção das doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de 

saúde (BRASIL, 2006).  

O ACS é peça chave no trabalho em saúde da atenção primária. Ao mesmo tempo 

em que integra a comunidade, é membro da equipe que atende às demandas dessa. 

Por isso, muitas vezes, toma a posição de mediar conflitos entre os usuários e a 

equipe, com o intuito de superar a dicotomia entre profissionais de saúde e a 
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população. Nesse sentido, o agente comunitário assume uma atuação pedagógica, 

com papel de educador e conciliador entre o serviço de saúde e a comunidade, 

pautado por pressupostos pedagógicos críticos (STOTZ; DAVID; BORNSTEIN, 

2009; PERUZZO et al., 2018). 

Quando se fala em educação crítica e educação popular em saúde, temos como 

principal nome Paulo Freire. Assim, as duas principais formas de abordagem 

educativa são discutidas por ele. Numa primeira perspectiva, chamada por ele de 

“educação bancária”, os ACS ou qualquer outro profissional de saúde têm uma visão 

centrada na biomedicina, abrangendo principalmente os processos biológicos em 

detrimento das razões sociais. Considera-se repassar conhecimentos para 

indivíduos desprovidos desses, dando ideia de uma relação de hierarquia dos 

profissionais sobre a população. Em outra abordagem, o processo de educação está 

centrado no diálogo. Em um primeiro momento é preciso conhecer a população, 

suas crenças, culturas, saberes, experiências e expectativas, através de rodas de 

conversa, por exemplo. A partir da situação-problema identificada é que se pode 

fazer uma análise crítica e contar com a ajuda do próprio usuário para resolver. 

Assim, a Educação Popular em Saúde se fortalece ao reconhecer os saberes 

populares e ao construir o conhecimento de maneira democrática e compartilhada e, 

nesse contexto, o ACS deve ser visto como um educador, redefinindo seu papel de 

mediador na transformação das práticas de saúde (STOTZ; DAVID; BORNSTEIN, 

2009; MACIAZEKI-GOMES et al., 2016). 

Para Maciazeki-Gomes et al. (2016, 1643), o ACS pode ser considerado: 

[...] um sujeito nuclear das ações da AB, um “potencializador de cidadãos”, 
ao instaurar diálogos, relações de amorosidade, problematização e 
emancipação na proximidade com as pessoas, na construção de forma 
compartilhada do conhecimento, utilizando e valorizando os recursos 
existentes, reduzindo distâncias ao levar informações ao cotidiano das 
pessoas, permitindo a livre expressão e a valorização do sujeito na 
construção de sua realidade. 

Diante do exposto, é de extrema necessidade a ampliação da qualificação dos 

trabalhadores de saúde, principalmente dos agentes comunitários de saúde, pelo 

constante diálogo com a comunidade, buscando ser um agente educador e exercer 

o papel de Educação em Saúde com a população. Os cursos de capacitação para 

esses profissionais trariam vários benefícios, como dinamização do trabalho, 
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aumento da motivação para o trabalho, troca de experiências com outros 

profissionais da área, maior autonomia para identificar problemas de saúde, planejar 

e executar ações (AMARAL; PONTES; SILVA, 2014). 

5.3 Educação Permanente  

O conceito de Educação Permanente (EP) caracteriza-se por uma reflexão sobre o 

trabalho, identificando problemas aí existentes e procurando conhecimento para 

solucionar tais problemas. Esse processo deve ser feito tanto pelo profissional 

individualmente como pela equipe de saúde em sua totalidade. Na EP, a prática de 

trabalho gera uma reflexão, que leva a uma busca de teorias para melhorar a própria 

prática (CARDOSO, 2012). 

Na educação permanente, uma situação-problema é vista como uma nova fonte de 

conhecimento, já que levará a uma participação coletiva e multidisciplinar, com 

novos saberes teóricos, compartilhamento de opiniões e experiências, levando à 

construção de uma solução para aquela situação. Dessa forma, a EP permite uma 

reflexão crítica dos trabalhadores sobre o processo de trabalho e sobre o modelo de 

atenção à saúde. É no dia-a-dia, na prática, no cotidiano, que são sistematizados os 

processos que fazem refletir sobre a teoria e a prática (GRILLO, 2012).  

A EP procura resolver problemas concretos e, para isso, busca transformação do 

processo de trabalho para obtenção de melhores resultados. A EP é uma boa 

estratégia para transformação das práticas educativas em saúde, já que há uma 

reflexão sobre as atividades cotidianas. Na EP, o processo de trabalho é que gera o 

aprendizado significativo, pois é no trabalho que vão ser identificados os problemas 

e a necessidade de resolução deles, levando à busca do conhecimento (GRILLO, 

2012). 

A prática da educação permanente em saúde, de acordo com Coelho, Vasconcellos 

e Dias (2018, p.584) constitui-se um desafio no cotidiano da equipe de saúde da 

família, principalmente em relação aos agentes comunitários de saúde. Entretanto, 

“o processo de qualificação desses profissionais permanece desestruturado, 

fragmentado e, na maioria das vezes, insuficiente para desenvolver as competências 

necessárias para o adequado desempenho de seu papel”.  
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Outro aspecto relevante é a valorização do agente comunitário de saúde dentro da 

equipe. Fogaça, Tombini e Campos (2017), em trabalho realizado com ACS, 

afirmam que de acordo com relatos este, em função da sua identidade em 

construção, sente-se muitas vezes, não pertencente à equipe, sentindo-se à 

margem do processo, em consequência da deficiência na formação. Guanaes-

Lorenzi e Pinheiro (2016, p.2545) argumentam que o reconhecimento do trabalho do 

agente comunitário de saúde pela equipe “pode contribuir para a construção da sua 

valorização no cotidiano, sobretudo auxiliando-os no desenvolvimento de recursos 

para lidar com a demanda por resolutividade imediata por parte da população”.  

Portanto, é de fundamental importância um olhar cuidadoso para a educação 

permanente dos ACS no seu contexto de trabalho. Diante disso, é proposto um 

plano de ação para ampliar seus conhecimentos em relação, principalmente, à 

promoção da saúde. 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Dificuldade dos ACS em 

desempenhar suas funções”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos e o desenho das 

operações de acordo com a metodologia do Planejamento Estratégico Simplificado 

(FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018). 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

Os ACS fazem parte da equipe de saúde e da comunidade, constituindo um elo 

entre as duas partes, facilitando a comunicação e a criação de vínculos. Um 

problema observado e que deve ser priorizado é a falta de intervenções que 

objetivam capacitar esses profissionais, o que acaba comprometendo o cuidado com 

os usuários dos serviços de saúde.  

O agente comunitário de saúde é fundamental no processo de prevenção de 

doenças, promoção à saúde e identificação de situações de risco. Dessa maneira, o 

que se espera é que a formação e capacitação adequada desses profissionais traga 

aumento dos conhecimentos sobre temas diversos e a transmissão e aplicação de 

conhecimentos dos ACS aos usuários, com maior aderência às medidas de 

promoção e prevenção de saúde. Na realidade da ESF João Braz, isso contribuiria 

no controle adequado dos pacientes com hipertensão arterial sistêmica e Diabetes 

Mellitus. 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

As dificuldades dos ACS em desempenharem suas funções decorrem 

principalmente do conhecimento insuficiente deles sobre as principais condições 

crônicas da população, pouca participação nas ações educativas e falta de um 

programa de capacitação desses. Os recursos que os agentes comunitários de 

saúde têm para sanar suas dificuldades são escassos, se limitando a cartilhas ou 

conversas improvisadas com profissionais de saúde, que na maioria das vezes não 

resolve a situação. A ausência de programas de formação está relacionada a vários 
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fatores, dentre eles, comunicação ineficiente entre os profissionais, falta de 

motivação, desvalorização do ACS dentro da equipe. 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

Nó Crítico é definido por Faria, Campos e Santos (2018, p.60) como “um tipo de 

causa de um problema que, quando “atacada”, é capaz de impactar o problema 

principal e efetivamente transformá-lo”. 

Sendo assim, foram selecionados os principais “nós” do problema: Dificuldade dos 

ACS em desempenhar suas funções; intervindo sobre os mesmos espera-se que o 

problema seja solucionado. 

• Falta de cursos de capacitação e educação permanente para o ACS; 

• Dificuldade dos ACS na abordagem aos usuários quanto às ações educativas 

e participação nos grupos 

• Desvalorização do ACS dentro da equipe. 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

“As operações são conjuntos de ações que devem ser desenvolvidas durante a 

execução do plano” (FARIA; CAMPOS; SANTOS, 2018, p.61).  

Para cada nó crítico foram elaboradas as operações correspondentes. Os quadros 

2, 3 e 4, a seguir, apresentam estas operações, bem como, os projetos, os 

resultados e produtos esperados, recursos críticos, controle dos recursos críticos, 

ações estratégicas, prazo, responsáveis pelo acompanhamento das ações, processo 

de monitoramento e avaliação das ações. 
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Quadro 2 - Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema 
“Dificuldade dos ACS em desempenhar suas funções”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família João Braz, do município 
Viçosa, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 1 Falta de cursos de capacitação para o ACS 

Operações  
Criar cursos de capacitação dos ACS. Organizar palestras, grupos de 

discussão com os ACS sobre as suas funções e como desempenha-

las.  

Projeto 
Capacitação. 

Resultados 
esperados 

Conhecimento específico sobre temas diversos, como funcionamento 

do SUS, HAS, DM, e transmissão dos conhecimentos adquiridos aos 

usuários, melhorando o acesso e a aderência ao que foi proposto 

pelos profissionais de saúde. 

Produtos 
esperados 

Cursos periódicos de capacitação dos ACS: educação permanente. 

Recursos 
necessários 

Cognitivo: conhecimento da médica e da enfermeira sobre temas 
diversos sobre SUS e atenção primária à saúde 

Financeiro: eventualmente impressão de material educativo 

Político: horário reservado na agenda para a realização dos cursos 

Recursos críticos 
Político: articulação com as secretarias de educação e de saúde. 

Financeiro: recursos para aquisição de recursos audiovisuais. 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretário municipal de educação (motivação favorável).  

Médica e enfermeira (motivação favorável). 

 

Ações estratégicas 
Apresentar o projeto à equipe e estimular a participação de todos. 

Organizar a agenda de forma a ter horário suficiente para a realização 
dos cursos. 

Prazo 
40 dias para início 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica e Enfermeira 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

A médica será a responsável pela realização das atividades de 
avaliação, de forma a atender as expectativas dos ACS. A equipe 
estará em constante avaliação, expondo e discutindo as opiniões de 
todos os membros, para aprimorar o ganho de conhecimento.  
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Quadro 3 - Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema 
“Dificuldade dos ACS em desempenhar suas funções”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família João Braz, do município 
Viçosa, estado de Minas Gerais 

Nó crítico 2 Dificuldade dos ACS na abordagem aos usuários quanto às ações 

educativas e participação nos grupos 

Operações  
Instrumentalizar os ACS para a abordagem às famílias e atividades de 

grupo. 

Criar grupos operativos para HAS e DM 

Projeto 
Educação e saúde 

Resultados 
esperados 

Ações educativas dos ACS em domicílios, na unidade e comunidade. 

Orientação aos pacientes sobre a importância do tratamento e 

esclarecimento de dúvidas. 

Produtos 
esperados 

Grupos quinzenais, com participação ativa de todos. ACS com 

participação ativa nas ações educativas. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: sala de espera da unidade para realização dos grupos 

Cognitivo: discutir sobre temas relacionados ao controle das doenças, 

mudanças do estilo de vida. 

Financeiro: não dispensa 

Político: horário reservado na agenda para a realização dos grupos 

Recursos críticos 
Político: articulação com as secretarias de educação e de saúde. 

Financeiro: recursos para aquisição de recursos audiovisuais. 

Controle dos 
recursos críticos 

Médica, enfermeira, técnica de enfermagem, profissionais do NASF. 

Ações 
estratégicas 

Expor a importância dos grupos educativos quinzenalmente para ajudar 

na adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos 

Prazo 
40 dias para o início 

Responsáveis 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Todos da equipe 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

A médica e a enfermeira serão as responsáveis pela realização das 
atividades, de forma a atender as expectativas dos pacientes. A equipe 
estará em constante avaliação, expondo opiniões, para aprimorar o 
ganho de conhecimento. 
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Quadro 4 - Operações sobre o “nó crítico 3” relacionado ao problema 
“Dificuldade dos ACS em desempenhar suas funções”, na população sob 
responsabilidade da Equipe de Saúde da Família João Braz, do município 
Viçosa, estado de Minas Gerais. 

 

Nó crítico 3 Desvalorização do ACS dentro da equipe. 

Operações  
Melhorar o processo de trabalho da equipe discutindo o papel de cada 

um e a articulação entre eles, por meio de dinâmicas de grupo. 

Valorizar o ACS como elo da equipe e comunidade, melhorando a 
comunicação entre os membros da equipe.  

 

Projeto 
Equipe unida 

Resultados 
esperados 

Valorização do ACS na equipe. 

Melhora do processo de trabalho da equipe. 

Equipe de saúde mais articulada, reconhecendo o papel de cada um e 

a correlação entre eles. 

Produtos 
esperados 

Equipe entrosada e ACS valorizado. 

Recursos 
necessários 

Estrutural: sala de espera da unidade para realização dos grupos 

Cognitivo: discutir sobre temas relacionados ao processo de trabalho, 

importância de cada integrante da equipe. 

Financeiro: não dispensa 

Político: articulação entre os membros da equipe e do NASF e adesão 

dos profissionais. 

Recursos críticos 
Político: articulação com as secretarias de educação e de saúde.  

Controle dos 
recursos críticos 

Médica, enfermeira, técnica de enfermagem, profissionais do NASF. 

Ações estratégicas 
Envolver o ACS na elaboração da programação. Convidar a psicóloga 

do NASF para as dinâmicas de grupo.  Discutir na equipe a 

importância do ACS nas ações básicas de saúde. 

Prazo 
40 dias para o início 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 
das ações 

Todos da equipe 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

A médica e a enfermeira serão as responsáveis pela realização das 

atividades, de forma a atender as expectativas dos pacientes. A equipe 

estará em constante avaliação, expondo opiniões, para aprimorar o 

ganho de conhecimento. 



31 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a importância dos ACS no cenário da atenção primária à saúde e 

sua organização, conclui-se que devem ser priorizados programas de treinamento e 

capacitação desses. 

Os ACS fazem parte da equipe de saúde e da comunidade, constituindo um elo 

entre as duas partes, facilitando a comunicação e a criação de vínculos. O ACS é 

fundamental no processo de prevenção de doenças, promoção à saúde e 

identificação de situações de risco.  

Dessa maneira, o que se espera é que a formação e a capacitação adequada dos 

ACS tragam aumento dos conhecimentos sobre temas diversos e a construção e 

aplicação de conhecimentos aos usuários, com maior adesão às medidas 

terapêuticas e de promoção e prevenção de saúde. 
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