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RESUMO - O Programa de Educação para o Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) busca a integração 
do ensino, o serviço e a comunidade, estimulando a interdisciplinaridade na Atenção Básica e 
permitindo ações nas áreas da saúde coletiva. A Estratégia Saúde da Família (ESF) deve convergir 
para uma finalidade em comum, que é a melhoria da situação de saúde da população adstrita ao 
território. A integração da equipe é fundamental para atender à demanda, e o trabalho em equipe 
pode ser considerado como troca de conhecimentos, para satisfação da população e dos 
profissionais. O profissional que faz a ponte entre a população e à equipe é o Agente Comunitário de 
Saúde (ACS), desenvolvendo atividades de promoção à saúde e prevenção de doenças. Este 
trabalho teve como objetivo levantar problemas a partir da equipe de ACS para elaboração de um 
planejamento norteador das ações do PET na realidade da Unidade. A metodologia utilizada consiste 
em estudo de campo, de natureza exploratória, de abordagem qualitativa realizada em uma Unidade 
de Saúde de Ponta Grossa – PR. Foi aplicado um questionário para 6 ACS com perguntas abertas 
referentes à funções, relacionamento e comunicações entre a equipe. Como resultados percebemos 
a falha de comunicação entre a equipe; algumas ACS evidenciaram que sabem de seus objetivos 
mas não sabem descrever suas funções; a maioria das ACS entendem o papel de alguns 
profissionais como secundários; sobre o vínculo com a população, a maioria diz que é inerente ao 
trabalho. Conclui-se que o trabalho em equipe tem suas dificuldades, porém podem ser solucionadas 
quando há predisposição individual e coletiva para repensar o processo de trabalho. 
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Introdução  

 
 A Politica Nacional de Atenção Básica atual propõe como prioridade para Atenção Básica em 
Saúde o trabalho em equipe na Estratégia Saúde da Família (ESF). Nestas equipes as formações 
técnicas são diferenciadas, mas, devem convergir para uma finalidade em comum, que é a melhoria 
da situação de saúde da população adstrita ao território da ESF (GOMES, 2009; MS, 2013). 

A literatura revela que a execução das atividades de modo multiprofissional nem sempre é 
simplificada e que muitas vezes se constitui um nó para o desenrolar das atividades cotidianas das 
USF (PERES, 2011).  Portanto, realizar um trabalho de qualidade com uma equipe composta por 
profissionais de diferentes formações, com objetivos, vivências e expectativas distintas são alguns 
dos grandes desafios atuais da Estratégia Saúde da Família. 
 Regulamentado pela Portaria Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, o Programa de 
Educação para o Trabalho na Saúde (PET-saúde), vem a auxiliar na formação de profissionais da 
saúde, integrando o ensino, o serviço e a comunidade, estimulando a interdisciplinaridade na Atenção 
Básica e permitindo ações resolutivas nas áreas da saúde coletiva. 

A Estratégia Saúde da Família atualmente atende aproximadamente 105,5 milhões de 
pessoas em 5.297 municípios brasileiros, cobrindo 96,7% dos municípios.  A assistência à saúde dos 
brasileiros contam com 257.265 Agentes Comunitários de Saúde que atuam nas 33.404 Equipes de 
Saúde da Família, em 2012. O profissional que faz a ponte entre a população e os demais 
profissionais da equipe é o ACS, desenvolvendo, segundo o Ministério da Saúde, atividades de 
promoção à saúde e prevenção de doenças, conhecimento do território, identificação de áreas de 
risco, acompanhamento das condições de saúde da população. Os ACS são agentes que promovem 
mudanças e suas ações levam a transformação de problemas que afetam a qualidade de vida da 
população (MS, 2013). 
 A integração da equipe da ESF é fundamental para atender à demanda, e o trabalho em 
equipe pode ser considerado uma reunião de pessoas e troca de conhecimentos, sentimentos, para 
satisfação da população e dos profissionais, onde as atividades e objetivos devem ser 
compartilhados, porém, nunca deixando de lado a autonomia dos profissionais e a importância da 
comunicação entre todos (PERES, 2011). 
   Frente a essa problemática e, considerando a influência do ACS no processo de trabalho 
das equipes de saúde da ESF, justifica-se este estudo e a importância do projeto PET-saúde para 
transformação da realidade e melhora das condições de trabalho das equipes de ESF. 

 
Objetivos 

 
Esta atividade teve por objetivo conhecer as dificuldades no processo de trabalho de uma 

equipe de Estratégia Saúde da Família, a fim de subsidiar elaboração de um planejamento para as 
ações desenvolvidas no PET-Saúde-UEPG/Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa (SMS-
PG) dentro da Unidade Básica de Saúde de atuação desta equipe. 

 
Metodologia 
 

Trata-se de um estudo de campo, de natureza exploratória, de abordagem qualitativa, 
realizado pelos estudantes do 3º e 4º ano dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Serviço Social, 
inseridos Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.  

Este estudo resulta das atividades realizadas no Projeto de Extensão do PET-Saúde 
UEPG/SMS Ponta Grossa - "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". 

O PET-Saúde UEPG, é um projeto que, em parceria com o Ministério da Saúde e a SMS-PG, 
insere os acadêmicos dos cursos de graduação das Ciências da Saúde nas unidades que contam 
com a ESF em Ponta Grossa, de modo a contribuir na sua formação voltada para as necessidades do 
Sistema Único de Saúde. 

Semanalmente os acadêmicos, supervisionados por um profissional da rede do SUS 
municipal (o preceptor) e tutoreados por um docente da UEPG, executam atividades práticas que 
envolvem a equipe da ESF e a comunidade assistida por esta equipe. 
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Como método de trabalho neste projeto, optou-se por diagnosticar as dificuldades sentidas 
pelas equipes, bem como seus indicadores epidemiológicos, para, então, elaborar um planejamento 
estratégico de intervenção com base nas reais necessidades locais. 

Assim, como parte das atividades de diagnóstico realizadas por um subgrupo de PET-Saúde 
em uma Unidade Básica de Saúde, com Estratégia Saúde da Família, da cidade de Ponta Grossa-
PR, estudantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia e Serviço Social, realizaram um inquérito, de 
abordagem qualitativa, para investigar as dificuldades no processo de trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS). A amostra do estudo foi composta por seis (n=6) ACS, todas do sexo 
feminino. Os critérios de inclusão para participar da investigação foram: ser ACS e pertencer à área 
02 da Unidade de Saúde. A coleta foi realizada no mês de março de 2013. Todas as ACS 
consentiram com sua participação neste inquérito por meio da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para a coleta de dados, os integrantes do PET-saúde se reuniram na Unidade de Saúde com 
as ACS e fizeram a leitura do questionário em conjunto. Após a leitura, cada ACS respondeu ao seu 
instrumento de coleta de dados individualmente. Aplicou-se o questionário adaptado de Castro & 
Dias, 2007. O questionário era composto por 12 perguntas abertas (Tabela 1), referentes à: 
1)conhecimento dos ACS frente à função de cada profissional na ESF; 2)consciência da contribuição 
do seu próprio trabalho para os objetivos da ESF; 3)liberdade em expor suas opiniões; 4) 
comunicação da equipe 5)comunidade é consultada sobre as decisões; 6)relação profissional; 
7)vínculo; 8)treinamentos; 9)perfil compatível com a função; 10)distribuição de tarefas; 11) 
importância do trabalho em grupo; 12) conselho local de saúde. 

Os dados coletados foram digitados no programa Word, expressos em números absolutos e 
interpretados no contexto em que as ACS estão inseridas, permitindo a identificação das dificuldades 
do trabalho em equipe na ESF. 

 
Tabela 1 – Questões sobre o processo de trabalho na equipe de ACS – ESF 

 
 

1. Todos os membros da equipe sabem os objetivos e funções de cada profissional no PSF? 

2. Tem consciência da contribuição do seu próprio trabalho, para os objetivos do PSF? 

3. Os membros da equipe tem liberdade de dar sua opinião? Como são tomadas as decisões? 

4. Como é a comunicação na equipe? O relacionamento em equipe é harmonioso? 

5. A comunidade é consultada sobre essas decisões? 

6. Como é visto as relações profissionais? Alguns entendem o papel de alguns profissionais 
como secundários? 

7. Você procura criar vínculos com a população e profissionais? 

8. O treinamento [profissional] está adequado? 

9. Acredita que tem perfil compatível com sua função? 

10. A distribuição de tarefas é adequada? 

11. Você acha importante o trabalho com grupos? Por quê? (ex: Grupos de gestantes, idosos...) 

12. Qual a importância e o papel do Conselho Local de Saúde? De que forma você contribui 
para com ele? 

Fonte: CASTRO, 2007 (modificado). 

 
Resultados 
 
 Quando questionadas se todos os membros da equipe sabiam sobre os objetivos e funções 
de cada profissional da equipe, 1 pessoa afirmou que não; 5 afirmaram que sim. Aquelas que 
apontaram conhecer as atribuições dos colegas de equipe também mencionaram que receberam 
capacitações, o que aponta para a necessidade de curso introdutório e atividades de educação 
permanente e continuada para a equipe de ESF. Quando os ACS não conhecem as atribuições de 
cada profissional da equipe tendem a não saber a quem referenciar cada caso especificamente. 
Normalmente, a consequência é a sobrecarga de trabalho de poucos membros da equipe, enquanto 
se poderiam dividir atribuições. 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

4

 

 Em relação à contribuição individual do trabalho de cada ACS, para os objetivos da ESF, 
apenas duas das investigadas justificaram seu papel e conhecimento de suas funções. Tais achados 
confirmam as respostas anteriores para o desconhecimento da função dos membros da equipe: 
desconhecem as atribuições alheias e as suas próprias. Consequentemente, o trabalho pode não 
estar sendo realizado do modo como preconizado e de acordo com os fundamentos da Atenção 
Primária em Saúde (Starfield, 2002). 
  A liberdade de opinar em relação às decisões foi mencionada pela maioria. Uma pessoa 
justificou que as decisões são tomadas em equipe. Destacam-se duas expressões colocadas pelas 
participantes. 

 
“Manda quem pode, obedece quem tem juízo” 

 
“Quem manda é o chefe” 

 
Tais falas poderiam refletir a existência de algum tipo de autoritarismo nas relações interpessoais 

dentro da equipe, ou ainda, e mais provável, o desconhecimento da importância e potencialidade do 
trabalho de todos os ACS. Se desconhecerem as atribuições pessoais na equipe, é provável que não 
compreendam seu papel nas tomadas de decisões em grupo e/ou individuais. 

Em contraposição ao aspecto acima mencionado, a comunicação e o relacionamento na equipe 
são vistos como bom e harmonioso, com poucas ressalvas que classificaram tal assunto como 
regular. Uma equipe que consegue se comunicar e conviver em harmonia, a despeito das diferenças 
e crenças individuais, possui potencialidade para crescimento do trabalho em grupo e este aspecto 
poderá ser aproveitado para o desenvolvimento de outras habilidades. Porém, as relações 
profissionais foram vistas pela maioria (n=5) das ACS como regular ou ruim e mencionaram entender 
o papel de alguns profissionais como secundários. Os discursos “..regular, mas com hierarquia”; 
“..regular, mas respeitando a hierarquia”, reforçam a ideia de contenção de ações ou de falas por 
receio dos profissionais considerados “superiores” hierarquicamente. 

Houve também manifestação de descontentamento com a competição sentida entre os colegas 
de equipe: “... sempre tem um que quer ser melhor que o outro”; “... É visto como escada, uns estão 
no topo e outros no último degrau, sendo olhados como submissos”. A competição é inerente ao ser 
humano, mas, em trabalho em grupo deve ficar aquém do interesse maior que é o cuidado ao 
usuário. A despeito dos interesses pessoais, o serviço pode ser resolutivo e centrado no usuário. 

Um pressuposto importante do trabalho na ESF é a participação popular, assim como 
recomendado pela lei 8080/90 quando trata dos princípios do SUS. Quando a comunidade participa 
da construção do SUS e sente a unidade de saúde como parte de suas vidas ela se co-
responsabilizam pela gestão da unidade e apoio aos profissionais. Porém, nesta unidade, as ACS 
relataram a não consulta à comunidade nas decisões da Unidade de Saúde da Família (USF); a 
população, de acordo com os discursos das ACS, somente é comunicada quando as decisões já 
foram tomadas porque há muitas alterações no cotidiano da unidade. 

Sobre o vínculo com a população e profissionais, 5 ACS comunicaram que procuram criar este 
vínculo. Por meio dos discursos a seguir pode-se verificar que o vínculo é inerente ao trabalho em 
equipe e com uma população adscrita à unidade acompanhada por longo período de tempo pelos 
mesmos profissionais. 

 
“Não precisa procurar criar, acaba acontecendo naturalmente!” 

 
“Sim, procurar respeitar e ajudar cada profissional” 
“Sim, através das visitas domiciliares” 

 
“Sim, pois já conheço há vários anos e por mais que não queira me envolver muito, acabo me 
envolvendo.” 

 
O treinamento profissional foi considerado por três ACS como adequado. Porém, as outras 

acreditam que a demora para o treinamento é um fator que poderia ter prejudicado o trabalho. 
Apesar de todas responderem que tinham perfil compatível com sua função, a distribuição 

adequada de tarefas entre a equipe, foi sentida de modo diferente entre as ACS. A metade delas 
considerou que esta distribuição não é igualitária. 

O trabalho em grupo, que é uma grande oportunidade para educação em saúde e intervenção 
coletiva, foi referenciado por todas as ACS como importante. Talvez pela frequência com que 
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realizam a atividade e pelos resultados já sentidos na sua vivência dentro da comunidade. A seguir os 
discursos que marcam esta concepção: 

 
 “é o momento de educação em saúde” 

 
“podemos informar as dúvidas e aprender também” 

 
“o objetivo da ESF é trabalho com prevenção, então, essa seria a esquematização de tarefas 
correta” 

 
“porque tem a chance de falar para mais pessoas e debater suas dúvidas” 

 
“mas precisa de profissionais qualificados para executar essa função” 

 
“porque sempre tem informação nova para ser repassada e nem todos tem essas informações” 

 
Por fim, o Conselho Local de Saúde foi pensado apenas por duas ACS como uma estrutura 

potencialmente contributiva com a equipe. Mas, outras duas afirmaram desconhecer a importância do 
CSL e de sua participação neste. 

 

 
Conclusões 

 
Com os resultados colhidos neste estudo é possível inferir que, para a equipe, o projeto de 

extensão do PET-saúde poderá reforçar a ideia de trabalho em equipe e, como o titulo do projeto 
sugere, fortalecer a gestão da clinica, de forma que o trabalho realizado por esta equipe possa ser 
cotidianamente melhorado em qualidade, mais do que quantidade. 

Tornou-se importante para os acadêmicos sentirem que o trabalho em equipes 
multidisciplinares tem suas dificuldades, mas, que podem ser solucionadas quando há predisposição 
individual e coletiva para repensar o processo de trabalho. A responsabilização individual de cada 
membro da equipe de trabalho pode potencializar os resultados na atenção à saúde do usuário. 

Assim, a intervenção para fortalecimento do trabalho em equipe terá como um de seus pontos 
de partida as necessidades apontadas na análise dos resultados deste inquérito. Logo, pensa-se que, 
para esta equipe será necessário criar momentos de reflexão do processo de trabalho, intensificar as 
reuniões de equipe e propiciar nestes momentos o conhecimento das atribuições individuais e 
coletivas, a noção dos fundamentos da Atenção Primária em Saúde, reforçar a importância de cada 
membro da equipe e o desenvolvimento de habilidades para solucionar problemas em conjunto. 
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