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Saúde da família

Pesquisa de campo, do tipo quantitativa, descritiva e exploratória com o objetivo de conhecer o perfil do agente 
comunitário de saúde (ACS) inserido na Estratégia Saúde da Família do Município de Taboão da Serra, realizada 

no mês de Julho de 2004. Analisando-se os dados coletados observa-se que 29% dos ACSs  têm entre 25 e 29 anos;  
67% são do sexo feminino, 52% são solteiros,  66% concluíram o nível médio, 74% moram na região há mais de 10 
anos, 86% estão no PSF há menos de 2 anos, 86% têm renda familiar de 2 a 4 salários mínimos,  70% receberam ca-
pacitação introdutória, 93% referem ter bom relacionamento com a equipe multiprofissional e 92% boa relação com a 
comunidade. As principais atividades destes agentes são a visita Domiciliar (30,5%) e a marcação de consultas (29,2%) 
e orientações de agravos (17%). Vêem como dificuldades: a falta de vagas (37%), desconhecimento da população so-
bre o programa (21,5%) e demora no retorno de exames (16%). Os resultados apontam  um ACS com prática voltada 
ao cuidar de doenças, distante de ações de promoção da saúde e qualidade de vida à comunidade.
Descritores: Perfil do Agente Comunitário de Saúde, Programa de Saúde da Família, Estratégia Saúde da Família

It is a  quantitative, descriptive and exploratory research with the objective of knowing the community agent of health 
profile inserted in the Strategy Health of the Family of  Taboão da Serra city, accomplished in July of 2004. By analyzing 

the collected data it was observed that 29% of HCA have a age average from 25 to 29 years old; 67% are female, 52% 
are single; 66% concluded the high school; 74% live in the region over 10 years; 86% work in FHP  less than 2 years; 86% 
have family income of 2 to 4 minimum wages; 70% received introductory training, 93% report to have a good relationship 
with the team and 92% report to have a good relationship with the community. The HCA’s main activities are domiciliar 
visits (30,5%), consultations schedule (29,2%) and disease managings (17%). The difficulties noted are: lack of vacancies 
(37%), the population ignorance on the program (21,5%) and  the exams delay (16%). The results point to an HCA with 
practice aiming to care of diseases, distant of actions of promotion of  health and life quality to the community.  
Descriptors:   Community Health Agent Profile, Family Health Program, Family Health Strategy 

Investigación del tipo cuantitativo, descriptivo y exploratorio con el objetivo de conocer el perfil del agente comunitario 
de salud en la Estrategia Salud de la Familia del Municipio de Taboão da Serra, realizado en el mes de julio de 2004. 

Analizándose los datos se observa que 29% de ACSs tienen entre 25 a 29 años, 67% son del sexo femenino, 52% son 
solteros, 66% concluyeron el nivel medio, 74% viven en la región por más de 10 años, 86% están en PSF hace menos 
de 2 años, 86% tienen ingreso familiar de 2 a 4 salarios mínimos, 70% recibieron el entrenamiento introductorio, 93% 
refieren tener buena relación con el equipo multiprofesional y 92% tienen buena relación con la comunidad. La visita 
domiciliar (30,5%) y la marcación de consultas(29,2%) y orientaciones de enfermedad (17%) son las  principales activi-
dades.  Ellos  ven como  dificultad: la falta de consultas (37%), ignorancia de la población sobre el programa (21,5%) 
y la demora en el retorno del exames (16%). Los resultados apuntan un ACS con práctica vdireccionada al cuidar de 
enfermedades, distante de acciones de promoción de la salud y calidad de vida a la comunidad. 
Descriptores: Perfil del Agente Communitario de Salud, Programa de Salud de la Familia, Estrategia Salud de la Familia
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ção do serviço, que estão focados nas necessidades 
dos indivíduos como pessoas, equilibradas com as ne-
cessidades da comunidade assistida7;
• 86% dos pesquisados tem como renda familiar de 2 
a 4 salários mínimos. Inferimos daí, que o seu salário 
no PSF seja a principal renda; 
• Com relação ao motivo que levou os ACSs a traba-
lharem no PSF, podemos observar na tabela 1 que 
os dois primeiros itens de importância são: “Gosto 
da área de saúde” (34,9%) e “Envolvimento com a 
comunidade” (29,3%). Estes atributos são importan-
tes para o bom desenvolvimento de sua prática;

• 70% dos ACSs receberam capacitação introdutória 
para atuar como ACSs, enquanto 30% foram inseridos 
no serviço sem a mesma;  
• 93% referem ter um bom relacionamento com a 
equipe multiprofissional. Isto facilita o seu trabalho 
e beneficia a população assistida, oferecendo ações 
mais específicas e com melhores resultados;

Tabela 1. 
ACSs segundo o motivo que o levou a trabalhar no 
PSF. Taboão da Serra - 2004.

Justificativas %

Gosta da área de saúde  34,9%
Envolvimento com a comunidade 29,3%
Necessidade financeira 28,5%
Outros 7,3%
Total 100,0%

Tabela 2. 
Atividades desenvolvidas pelos ACSs no PSF.  Ta-
boão da Serra - 2004.

Justificativas %

Visita domiciliar         30,5%
Marcação de consulta        29,2%
Orientações sobre  agravos        17,0%
Apoio emocional 11,0%
Relatórios diários e mensais       7,8%
Cadastramento de famílias 4,5%
Total 100,0%

Introdução

A realização de um trabalho de pesquisa, no tocante 
a área de saúde que busque por alternativas que 

melhorem a qualidade de vida da comunidade, se jus-
tifica por si só. A pesquisa em saúde pode trazer novas 
possibilidades de intervenções sócio-sanitárias. 

A idéia de um novo ator (Agente Comunitário da 
Saúde) na área da saúde, se deu desde 1976 quando 
foi criado na Região Nordeste o Programa de Interio-
rização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), que 
tinha a finalidade de implantar estruturas básicas de 
saúde pública nas comunidades de até 20.000 habi-
tantes e contribuir para melhoria do nível de saúde da 
população da região1.  

Em 1987, é implantado o PACS no Céara, onde a fome, 
miséria, desinformação e precariedade das condições de 
vida propiciavam um estado de doença crônica á sua po-
pulação2. Em 1991, nasce o Programa Nacional de Agen-
tes Comunitários (PNACS), como a primeira proposta 
federal de utilização do ACS e como principais atores 
para intervenção em saúde dispostos a contribuir para a 
implementação do SUS, nas populações rurais e das peri-
ferias urbanas, priorizando a população materno-infantil. 
Em 1992, o PNACS perde o termo nacional e passa a se 
chamar Programa de Agentes Comunitários (PACS)3.

O PACS mostrou resultados satisfatórios para sua 
proposta, trazendo a tona no entanto, demandas que 
o modelo era incapaz de resolver, evidenciando a ne-
cessidade de uma proposta mais inclusiva. Nasce as-
sim, em 1994 o Programa de Saúde da Família (PSF), 
com o objetivo de reorganizar a prática, dar atenção 
à saúde em novas bases, substituindo, assim, o modelo 
tradicional, levando saúde para perto das famílias3,4.

O fato de investigar a prática do Agente Comunitário 
de Saúde (ACS),  é de grande importância para o Municí-
pio pesquisado (no caso, Taboão da Serra), a fim de pro-
por uma melhor inserção do ACS na Estratégia Saúde da 
Família, dado o importante impacto que sua prática tem 
na qualidade de vida da comunidade. Em outras palavras, 
uma inadequada inserção deste ator pode prejudicar o 
sucesso desta proposta.

Dada a recente inserção deste ator no Brasil (um 
pouco mais de uma década) e no caso do local pes-
quisado, por volta de cinco anos, algumas inquieta-
ções, ao nosso ver, pedem investigação, a saber: Quem 
é o ACS? Qual é a percepção que o ACS tem da comu-
nidade que assiste em relação a sua prática? Quais as 
atividades que o ACS tem desenvolvido? Quais são as 
maiores dificuldades enfrentadas no seu cotidiano? 

Objetivos
-Descrever o perfil do Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) da Cidade do Taboão da Serra;
-Conhecer dificuldades na prática do ACS.

Metodologia
Trata-se de pesquisa de campo, quantitativa, descritiva e 
exploratória, tendo Tobar e Yalour5 como referencial me-
todológico realizada na cidade de Taboão da Serra em Ju-
lho de 2004, nas Unidades Básicas de Saúde que tinham 
o PSF. Dos 30 ACSs existentes na época da pesquisa fo-
ram entrevistados 27, após concordarem em participar 
da pesquisa e terem assinado o Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido (TCLE). Os dados foram coletados 
por meio de um formulário com 8 (oito) questões fecha-
das, 3 (três) semi-abertas e  4 (quatro) abertas. Os dados 
foram dispostos em tabelas e calculados em percentuais, 
com posterior comentários dos principais resultados.

Resultados e discussão 
• No que se refere à faixa etária: 12% tem menos de 
20 anos, 18% tem de 20 a 24 anos e  29% dos entre-
vistados tem entre 25 a 29 anos, 15% possui entre 30 
a 34 anos e 7% tem  entre 35 a 39 anos, sendo que 
apenas 19% estão acima de 40 anos, o que denota um 
grupo de adultos jovens;
• 67% são do sexo feminino. Podemos atribuir isso 
possivelmente ao fato da mulher ter facilidade de re-
lacionamento com as famílias,  tendo ainda maior per-
cepção dos problemas da comunidade, pois se envol-
ve no cotidiano com problemas da população; além 
do que ao entrar nas casas, é freqüente a presença das 
mulheres nas residências 6;
• 52% são solteiros. Está condição pode possibilitar 
maior disponibilidade para o trabalho;
• No que diz respeito ao grau de instrução, 66% pos-
sui nível médio completo. Isto denota um grau satisfa-
tório de instrução, já que a proposta do PSF preconiza 
apenas saber ler e escrever;
• 74% moram na região há mais de 10 anos, 22% de 2 a 
8 anos o que vai ao encontro ao que é preconizado pelo 
programa, além de fator facilitador para o envolvimento 
com a comunidade. Apesar disto 4% dos pesquisados  re-
sidem há menos de 2 anos na região que trabalham; 
• 86% dos ACSs estão no programa há menos de 2 
anos, levando em consideração o tempo de instalação 
do programa no município (4 anos). É possível que já 
houve  troca de ACSs ao se estruturar as equipes. Isto 
deve levar a uma mudança de atitude e de organiza-
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• 92% dos pesquisados referem ter uma boa relação com 
a comunidade, o que demonstra um verdadeiro encon-
tro da construção de interesses comunitários, ampliando 
uma melhor qualidade de vida para esta comunidade;
• Quanto as principais atividades desenvolvidas pe-
los pesquisados podemos observar na tabela 2 que 
em primeiro lugar aparece “Visita domiciliar” (30,5%), 
o que mostra o cumprimento do papel do ACS em 
compreender e interagir na dinâmica da comunidade. 
Como segunda resposta aparece o item “Marcação de 
consulta” (29,2%), uma conduta necessária quando 
evidenciamos a presença de agravos. Na terceira res-
posta temos “orientação de agravos” (17%).
Pelas três primeiras atividades desenvolvidas vemos que 
ainda é forte  a atenção a doença; seja pela marcação de 
consultas, seja pela orientação de agravos. Não se obser-
vando na tabela 2 ações voltadas à Promoção da Saúde.
• As dificuldades encontradas na prática do ACS são 
relatadas na tabela 3. A  “Falta de vagas para consul-
ta” (37%),  demonstra que os pesquisados valorizam 
acima de tudo o cuidar de doenças, talvez valorizado 
também pela própria comunidade. A falta de com-
preensão da população sobre o programa (21,5%)  
demonstra ainda o desconhecimento da comunida-
de sobre esta Estratégia. “Demora no resultado dos 
exames” (16%), é uma realidade que faz parte do se-
tor saúde, embora não seja a principal proposta do 
programa a realização de exames, o que enfatiza um 
olhar biologicista sobre a saúde.

ção do serviço, que estão focados nas necessidades 
dos indivíduos como pessoas, equilibradas com as ne-
cessidades da comunidade assistida7;
• 86% dos pesquisados tem como renda familiar de 2 
a 4 salários mínimos. Inferimos daí, que o seu salário 
no PSF seja a principal renda; 
• Com relação ao motivo que levou os ACSs a traba-
lharem no PSF, podemos observar na tabela 1 que 
os dois primeiros itens de importância são: “Gosto 
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• 70% dos ACSs receberam capacitação introdutória 
para atuar como ACSs, enquanto 30% foram inseridos 
no serviço sem a mesma;  
• 93% referem ter um bom relacionamento com a 
equipe multiprofissional. Isto facilita o seu trabalho 
e beneficia a população assistida, oferecendo ações 
mais específicas e com melhores resultados;

Tabela 1. 
ACSs segundo o motivo que o levou a trabalhar no 
PSF. Taboão da Serra - 2004.

Justificativas %

Gosta da área de saúde  34,9%
Envolvimento com a comunidade 29,3%
Necessidade financeira 28,5%
Outros 7,3%
Total 100,0%

Tabela 2. 
Atividades desenvolvidas pelos ACSs no PSF.  Ta-
boão da Serra - 2004.

Justificativas %

Visita domiciliar         30,5%
Marcação de consulta        29,2%
Orientações sobre  agravos        17,0%
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Cadastramento de famílias 4,5%
Total 100,0%

Tabela 3. 
Dificuldades relatadas pelos ACSs em sua prática. 
Taboão da Serra - 2004.

Justificativas  %

Falta de vagas para consulta   37,0%
Falta de compreensão da população 
sobre o Programa   21,5%
Demora no resultado dos exames   16,0%
Falta de material  5,3%
Nenhuma dificuldade  5,3%
Falta de capacitação do ACS  4,4%
Ter que marcar consultas    4,4%
Falta de segurança para chegar 
em determinadas casas   3,5%   
Ausência das pessoas na casa  2,6%
Total  100,0%

Objetivos
-Descrever o perfil do Agente Comunitário de Saúde 
(ACS) da Cidade do Taboão da Serra;
-Conhecer dificuldades na prática do ACS.
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apenas 19% estão acima de 40 anos, o que denota um 
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possivelmente ao fato da mulher ter facilidade de re-
lacionamento com as famílias,  tendo ainda maior per-
cepção dos problemas da comunidade, pois se envol-
ve no cotidiano com problemas da população; além 
do que ao entrar nas casas, é freqüente a presença das 
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• 52% são solteiros. Está condição pode possibilitar 
maior disponibilidade para o trabalho;
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sui nível médio completo. Isto denota um grau satisfa-
tório de instrução, já que a proposta do PSF preconiza 
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• 74% moram na região há mais de 10 anos, 22% de 2 a 
8 anos o que vai ao encontro ao que é preconizado pelo 
programa, além de fator facilitador para o envolvimento 
com a comunidade. Apesar disto 4% dos pesquisados  re-
sidem há menos de 2 anos na região que trabalham; 
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do programa no município (4 anos). É possível que já 
houve  troca de ACSs ao se estruturar as equipes. Isto 
deve levar a uma mudança de atitude e de organiza-

Saúde da Família.indd   91 9/14/05   11:33:52 AM



Reis F, Santos AS. Perfil do Agente Comunitário de Saúde do Município de Taboão da Serra

92 Saúde Coletiva 2005;02(7):89-92 

Saúde da família

Considerações finais
Esta pesquisa foi uma experiência na qual se pode co-
nhecer quem é o Agente Comunitário de Saúde e sua 
prática no Município de Taboão da Serra, a fim de pro-
por uma melhor inserção deste na Estratégia da Saúde 
da Família. Mediante os resultados apontamos as se-
guintes recomendações:
• Propor ações de divulgação da estratégia à população;
• Reavaliar na contratação o item instrução, pois indiví-
duos com nível de instrução distante da população, po-
dem ter um olhar sobre as realidades da comunidade 
na ótica dos profissionais de saúde, na doença, na cura 
e medicação, ou seja, num olhar hospitalocêntrico;    
• Investir em educação permanente, que possibilitará  
um melhor desenvolvimento na prática do ACS;
• É necessária reflexão sobre a relação entre o clínico 
(primado por pedido de consulta e  exame laborato-
rial) e o social, da qual evidencia-se a real necessidade 
da comunidade que é re-qualificar suas vidas, através 
das ações de promoção da saúde, que se aproximam da 
melhoria na habitação, educação e emprego, dentre ou-
tras, não abordado como sugestão pelos pesquisados;
• Propor capacitação do ACS nas mais variáveis situa-
ções do seu trabalho. 

A Estratégia Saúde da Família tem mostrado ao 
longo do território nacional, avanços no assistir em 
saúde. No entanto, pensar a saúde como um conceito 
mais amplo onde o contrário de doença, e, por conse-
guinte o atendimento a esta, deixem de ser a tônica, 
ainda é um grande desafio.

O cuidado com a adequada inserção do ACS na Es-
tratégia Saúde da Família, deve ser tomado, se de fato 
há o interesse em potencializar sua prática, para além 
do cuidar de doenças.

A referida pesquisa deixa claro pela ausência de re-
latos sobre ações de promoção da saúde e busca de 
melhoria de qualidade de vida, que estas não estão 
ocorrendo, ou ocorrendo de forma insatisfatória.
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Instrumento de Coleta de Dados

1. Faixa etária do ACS:

( ) 20 à 24 anos ( ) 25 à 29  anos ( ) 30 a 34 anos ( ) 35 a 39 anos 

( ) 40 à 44 anos ( ) 45 à 49  anos ( ) 50 e mais

2. Sexo:

( ) Masculino     ( ) Feminino    

3. Estado Civil

( ) solteiro         (  ) Separado   ( ) Divorciado. (  ) casado     

( ) Amasiado     (  ) viúvo     

4. Grau de escolaridade

( ) Ensino Fundamental completo ( )  incompleto ( )

( ) Ensino médio completo ( )  incompleto ( ) 

( ) Nível superior completo ( )  incompleto ( )

5. Tempo residência na cidade

( ) Menos de 2 anos      ( ) 2 à 4      ( ) 4 à 6        ( ) 6 à 8    

( ) mais de 10 anos

6. Tempo de atuação no PSF

( ) Menos de 2 anos      ( ) 2 à 4      ( ) 4 à 6        ( ) 6 à 8    

( ) mais de 10 anos

7. Renda familiar (em salários mínimos)

( ) até um salário mínimo   ( ) 2 à 4       ( ) 4 à 6    ( ) mais de 6 

salário mínimo   

8. O que te levou a trabalhar como ACS?

( ) necessidade financeira  (  ) envolvimento com a população 

( ) gosta da área de saúde           (  ) outros  

9. Você recebeu alguma capacitação para atuar?

( ) Sim       ( ) Não        Justifique 

10. Você se relaciona bem com a Equipe multiprofissional?

( ) Sim       ( ) Não        Justifique 

11. Você tem uma boa relação com a população?

( ) Sim       ( ) Não        Justifique 

12. Enquanto ACS como você percebe a sua aceitação por 

parte da comunidade?

13. Quais as atividades que você desenvolve?

14. Quais as dificuldades que você encontra na sua prática?

15. Quais as sugestões que você daria para melhorar sua 

prática no sentido de resolutividade das necessidades da 

comunidade que você atende?

1.

2.

3.

4.
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