




Resgate da função do Agente 
Comunitário de Saúde

José Cristiano Soster

Diretor da Atenção Básica do Estado da Bahia



Alguns recados
▪ Esta webpalestra abre um ciclo de palestras que abordarão 

o resgate das funções do:

▪ Agente Comunitário de Saúde; 

▪ Agente de Combate as Endemias; e,

▪ Supervisão dos Agentes de Saúde.

▪ Preferencialmente, realizaremos as webpalestras deste 
ciclo às terças-feiras. 

Agendem-se!



Importante!

▪Neste espaço iremos abordar prioritariamente o 

PROCESSO DE TRABALHO;

▪ Este é um espaço de valorização do fazer do outro;

▪ Ele é baseado em experiências reais.



Por que realizar esta webpalestra?

▪ Primeiro para estabelecer um canal de comunicação com 
os Agentes de Saúde e Supervisores;

▪ Resgatar experiências exitosas de prevenção, promoção da 
saúde e cuidado longitudinal;

▪ Demonstrar o quão imprescindíveis são estes 
trabalhadores na Atenção Básica;

▪ Mostrar alguns caminhos para a qualificação da atuação no 
território e na Supervisão.



Importante!

▪ Alguns temas abordados aqui poderão ser
bem básicos e óbvios pra você, mas são
importantes para realizarmos um
nivelamento e resgate de ações, que por
incrível que pareça foram perdidas ou
deixadas de lado;

▪ Você poderá qualificar estes temas básicos 
com a sua experiência e ajudar outros 
colegas.



No início...

Basicamente a Função do Agente Comunitário de Saúde era:

▪ Identificar crianças com baixo peso e gestantes na sua comunidade;

▪ Orientar sobre aspectos relacionados a prevenção de doenças (soro 
caseiro, colher de medidas, multimistura e balança pediátrica);

▪ Organizar a comunidade em busca da ampliação de direitos;

▪ Ter um cadastro das famílias e o registro de visitas (O bendito 
caderno).



Recordar é viver...



Agentes em Ação!

▪ CONHECER O TERRITÓRIO/ COMUNIDADE;

▪ CONHECER AS PESSOAS;

▪ CONHECER SUAS RESPONSABILIDADES E DA 
EQUIPE;

▪ PRIORIZAR/ PLANEJAR.



Conhecer o território/comunidade

▪ Definir a área de atuação (estabelecer os limites territoriais)

▪ Mapear as instituições parceiras (Escolas, creches, terreiros, templos, 
igrejas, associações, universidades...)

▪ Mapear as barreiras geográficas e situacionais (Geográfica: 
Rio, Terreno baldio, Campo, Plantação... Situacional: área 
de violência, área de prostituição, etc...)

▪ Pesquisar a história da comunidade (conversa com idosos e 
lideranças comunitárias) . 

▪ Perguntas chave:

▪ Como surgiu esta comunidade?

▪ Qual a origem do nome da Comunidade?

▪ Quem foram os primeiros moradores?



Conhecer as pessoas
▪ Realizar o Cadastro das Famílias e das Pessoas.

PNAB: A legislação estabelece um quantitativo máximo de 750 pessoas por
Agente Comunitário de Saúde.

➢ 750 pessoas/ 20 dias (um mês) = 38 pessoas por dia (impossível)

➢ 750 pessoas/ 40 dias (dois meses) = 19 pessoas por dia (impossível)

➢ 750 pessoas/ 60 dias (três meses) = 13 pessoas por dia (????)

➢ 750 pessoas/ 80 dias (quatro meses) = 9 a 10 pessoas por dia (viável, se exclusivo)

➢ 750 pessoas/ 100 dias (cinco meses) = 7 a 8 pessoas por dia (viável)

➢ 750 pessoas/ 120 dias (seis meses) = 6 a 7 pessoas por dia (viável nas áreas de difícil acesso)

Observação: 750 pessoas ocuparão em média 188 domicílios, se considerarmos
que cada um tenha 4 (quatro) pessoas.



CONHECER SUAS RESPONSABILIDADES E DA EQUIPE -
Aspectos legais

• Lei Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006:
Regulamenta as atividades de ACS e ACE



Conhecer suas responsabilidades e da equipe -
Aspectos Éticos

▪ Promover saúde

▪ Prevenir doenças

▪ Realizar o cuidado longitudinal

▪ Servir como elo entre a comunidade e a equipe 

▪ Promover a Equidade a partir da priorização

▪ Garantir direitos por meio da orientação do usuário e 
pactuações com a equipe

▪ Monitorar os casos de interesse coletivo / epidemiológico

▪ Garantir sigilo das informações

▪ Subsidiar a equipe com informações individuais e coletivas



Priorizar e planejar: organização e disciplina

▪ Pactuar a “Semana Padrão” com a equipe, gera 
transparência e justifica sua ação no território.

Exemplo:

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Manhã

8h Visita para 
Cadastramento

11h Posto de 
Saúde (Pesagem,
Referenciamento

, etc.)

8h Visita para 
Cadastramento

10h Atividade de 
Grupo

Visita para 
Cadastramento

Visita para 
Cadastramento

8h 
Supervisão

10h Registro 
E-SUS

Tarde Visita de retorno 

Web Palestra 
ou 

Visita para 
cadastramento

Reunião de 
Equipe

Visita de 
Retorno

PSE



Preparado para a supervisão?

▪ Onde estão os registro?

▪ Quantas Gestantes? Onde faz o pré-natal? Previsão do parto?

▪ Quando foi a última consulta na Unidade? Fez exames? 
Condição Vacinal?

▪ Quantas crianças menores de 5 anos?

▪ Quantas crianças menores de 2 anos?

▪ Quantas crianças menores de 1 ano?

▪ Quais são as crianças que estão abaixo do peso ou acima do 
peso normal?

▪ Qual é a condição vacinal de cada uma das crianças?



▪ Onde estão os registro?

▪ Quantas pessoas acamadas?

▪ Quantas pessoas com limitação de locomoção?

▪ Quantas pessoas com Diabetes? HAS? HAN? Tuberculose?

▪ Quantos idosos? 

▪ Detectou alguma pessoa com sofrimento mental? Onde mora?

▪ Quais são as prioridades? 

▪ Qual foi a orientação dada a cada um destes?

▪ Quais as dúvidas? 

Todas estas informações devem estar acessíveis, seja mediante
relatório, seja nas anotações individuais do Agente Comunitário de
Saúde.

Preparado para a supervisão?



Educação Permanente

Teleconsultoria

Webpalestra

Estudo de caso em equipe

Momento de supervisão

Construção de Fluxos e Pactos baseado em evidências.



Algumas pistas

Biblioteca Virtual em Saúde – MS  http://brasil.bvs.br/

Digite aqui o tema que deseja pesquisar

http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&q=au:"Brasil. Minist%C3%A9rio da Sa%C3%BAde. Secretaria de Assist%C3%AAncia %C3%A0 Sa%C3%BAde. Assessoria de Comunica%C3%A7%C3%A3o Social"


Curso para ACS no AVASUS

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/
curso.php?id=55

https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=55


É só o (re) começo...

Obrigado!




