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RESUMO - Este trabalho faz parte das ações desenvolvidas pelo Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) na Unidade de Saúde Silas Sallen (Estratégia Saúde da Família 
– ESF) – área 13. O PET-Saúde visa a interdisciplinaridade entre cursos, acadêmicos e profissionais, 
proporcionando uma visão diferenciada de saúde pública, agregando conhecimento teórico à pratica 
profissional exercida dentro da realidade da ESF. O grupo PET - US Silas Sallen - área 13 percebeu 
algumas deficiências no trabalho desenvolvido pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACSs), como  
o preenchimento incorreto das fichas, falta de registro de dados, falta de conhecimento em assuntos 
que fazem parte do seu cotidiano e a desmotivação relacionada ao trabalho. Apesar de estar inserido, 
o grupo-PET não faz efetivamente parte da equipe ESF, e isso possibilitou que alguns problemas que 
muitas vezes passam despercebidos aos olhos da equipe, pudessem ser apontados e, também, 
buscados os meios para solucioná-los, uma vez que os membros do PET tem a disponibilidade de 
tempo necessária para realizar as intervenções. Com isso, o grupo propôs uma estratégia de ação, 
com o objetivo de melhorar a qualidade e padronizar os registros e serviços prestados, através de 
algumas intervenções, como a promoção regular  de palestras com conteúdo técnico, e também 
oportunidades para a reflexão das ACS sobre seu processo produtivo, e conscientização da 
necessidade de mudança. O grupo PET-Saúde buscou atuar dentro de suas possibilidades para 
minimizar o problema, no entanto, entende que deve existir também um trabalho por parte dos 
gestores, a fim de proporcionar planejamento das ações das ACS’s, bem como qualificação 
continuada e abrangente, dentro de um processo motivacional. O trabalho desenvolvido proporcionou 
uma melhor interação entre o grupo PET e as ACS’s, bem como o reconhecimento dos benefícios 
que a presença do PET pode trazer para a ESF como um todo. 
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Introdução 
 
O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) foi instituído em 

consideração às políticas nacionais de Atenção Básica e de Educação Permanente em Saúde, dentro 
das estratégias do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2008). 

Dentre os objetivos do PET-Saúde estão: auxiliar o Ministério da Saúde na formação de 
profissionais de saúde, qualificar os docentes e os profissionais dentro do princípio do Ministério da 
Educação da indissociabilidade de ensino-pesquisa-extensão, promover ações acadêmicas através 
de grupos interdisciplinares, contribuir com os cursos de graduação da área de saúde quanto às 
Diretrizes Curriculares Nacionais, formar profissionais de saúde de acordo com as necessidades e 
políticas de saúde brasileiras, bem como de acordo com as realidades da população, fixar 
profissionais que sejam capazes de qualificar a atenção à saúde, e articular ensino e serviço em 
saúde (BRASIL 2008). 

O PET-Saúde que está sendo desenvolvido com participação da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), na cidade de Ponta Grossa – PR, propôs, em sua fase inicial, a inserção dos 
alunos em Unidades de Saúde- Estratégia Saúde da Família, com a realização de um diagnóstico 
situacional através do preenchimento de planilhas com os dados registrados pelas Agentes 
Comunitárias de Saúde (ACS). Nesta etapa, o grupo PET-Saúde da Unidade Silas Sallen - área 13 
identificou falhas nos registros, tais como fichas incompletas, dados desatualizados, falta de 
informações.   

O correto registro dos dados coletados pelas ACS´s é importante para o diagnóstico da 
comunidade, pois com a análise e interpretação de dados é possível  identificar os problemas, 
necessidades, recursos e grupos de risco, e realizar o planejamento e a programação das ações 
priorizadas (BRASIL, 2009). 

A identificação das dificuldades das ACS´s quanto ao preenchimento das fichas e as 
propostas que buscam dirimir estas demandas, permitem maior efetivação da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) e contribuem para que os gestores do SUS possam aprimorar e adequar a estrutura 
dessas fichas de acordo com a realidade vivenciada pelas ACS. 

O trabalho das ACS’s é considerado causa de constante estresse, pois atuam com os 
problemas sociais e de saúde da sua comunidade. Estes profissionais precisam enfrentar situações 
como: insatisfações com os serviços de saúde, baixa escolaridade ou analfabetismo, condições 
precárias de saúde, trabalho ou higiene (SIMÕES 2009). 

Considerando que o Agente Comunitário é fundamental na ESF por ser o elo de integração 
entre a comunidade e os serviços de Atenção (BRASIL, 2009), torna-se importante a capacitação 
através de educação permanente para contribuir na realização de suas atribuições e estimular o 
trabalho reflexivo e participativo (DUARTE; SILVA; CARDOSO 2007). 
 

 
Objetivos 

 
A proposta de intervenção apresentada tem como objetivo modificar a rotina de trabalho das 

ACS, melhorando e padronizando a qualidade dos registros realizados. No entanto, deseja-se que 
essa modificação seja alcançada de maneira harmônica, não havendo imposições quanto ao modo 
de trabalhar, mas que essa reorientação seja construída a partir da reflexão realizada em conjunto 
pela equipe de trabalho e o grupo PET. 

Outro objetivo é recuperar a motivação das ACS’s, reforçando o valor da sua presença junto 
à comunidade e a sua importância junto à equipe de saúde. Pretende-se que o ACS retome o 
sentimento de ser o elo entre a comunidade e a equipe, uma vez que faz parte tanto de um como de 
outro, e que, também, seja despertada a importância de seu trabalho na vigilância à saúde. 

 
 

Metodologia 
 
Este estudo faz parte das atividades realizadas no Projeto de Extensão do PET-Saúde 

UEPG/SMS Ponta Grossa, denominado "Fortalecendo a Estratégia Saúde da Família em Ponta 
Grossa com foco na gestão da clínica ampliada e no cuidado integral em todos os ciclos de vida", 

A condução desta proposta foi dividida em duas frentes paralelas e de realização 
simultânea. Optou-se por trabalhar com encontros para atualização de conhecimentos e para 
reorientação do processo de trabalho. 
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Nos encontros para capacitação profissional foram planejadas e ministradas palestras pelas 
acadêmicas do grupo PET. Os temas abordados nas apresentações foram sugeridos pelas próprias 
ACS’s, e incluem assuntos como: o novo esquema de vacinação, verminoses e doenças sexualmente 
transmissíveis (DST’s). A escolha foi baseada nas dificuldades que elas encontram durante as visitas 
domiciliares. A partir disto, além das apresentações, foi entregue material de apoio contendo 
esquema com sucinta explicação de cada um dos temas abordados. Também  foram realizadas 
dinâmicas que propiciaram maior interação entre o grupo PET e as ACS’s, como gincanas e 
atividades físicas. Isto permitiu que se desenvolvesse uma melhor receptividade das ACS’s para as 
propostas de reflexão sobre sua própria atividade de trabalho. 

Para a reorientação do processo de trabalho foi proposta atividade de reflexão, na qual as 
próprias ACS’s pudessem apontar as suas dificuldades, a forma como elas veem o papel que 
possuem como elo entre comunidade e ESF, a sua percepção quanto à importância do registro dos 
dados coletados para planejamento de ações, e a percepção que elas têm em relação ao 
estabelecimento de uma padronização na forma de trabalho. A partir da autorreflexão, buscou-se 
orientar a percepção da necessidade de melhorias, para que fosse possível a apresentação de uma 
proposta de padronização para o preenchimento das fichas baseada no que é preconizado pelo 
Ministério da Saúde.  

 
 

Resultados 
 
Como resultado das ações já realizadas podemos citar: a melhora na interação entre ACS’s 

e grupo PET, com reconhecimento positivo da presença do PET na Unidade de Saúde; melhora do 
nível de informação das ACS’s , que a partir de uma breve e simples capacitação passaram a ter 
mais conhecimento para sanar as dúvidas da comunidade, bem como para encaminhar os usuários  
para o serviço de saúde necessário. 

Ao final da intervenção proposta espera-se obter ainda como resultados: motivação das 
ACS’s para a realização de suas funções, maior integração das ACS’s com a equipe, criterioso e 
completo preenchimento das fichas e padronização no registro dos dados por todas as ACS’s.  

 
 

Conclusões 
 
De acordo com o exposto, observa-se que o Agente Comunitário de Saúde tem dificuldades 

no cumprimento de suas funções, tanto pela falta de preparo profissional, quanto pelas situações 
inerentes de sua profissão.  

O Grupo PET-Saúde da Unidade de Saúde Silas Sallen – área 13 buscou atuar dentro de 
suas possibilidades para minimizar o problema. No entanto, entende-se que deva existir também um 
trabalho regular e permanente por parte dos gestores, a fim de proporcionar qualificação continuada e 
abrangente para as ACS´s, tornando-as profissionais mais motivadas e integradas ao planejamento e 
execução das ações e serviços de saúde. 

Existe uma tendência nos processos de trabalho em equipe, a individualização, a qual 
acontece devido à falta de planejamento, e, também, devido à adaptação do processo produtivo 
visando apenas a solução dos problemas mais rotineiros.  

Conclui-se que a presença do PET dentro da Unidade de Saúde é valiosa para desenvolver 
ações de intervenção que possam tirar os membros da equipe da rotina individualizada e de 
planejamento ineficaz/inexistente. Os acadêmicos dos grupos-PET são indivíduos que, de modo 
geral, estão fora do processo de trabalho que ocorre na ESF, por isso eles tem uma visão diferente 
dos membros da equipe, além da disponibilidade para desenvolverem as propostas de intervenção 
que visam a melhoria do processo produtivo. 
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