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RESUMO 

 

PHILIPPSEN, E. L. S - A Importância da Atuação do Agente Comunitário de Saúde na 

Equipe de Estratégia de Saúde da Família no CS Ingleses-Florianópolis-SC: Relato de 

Uma Experiência. Florianópolis; 2013. Monografia (Graduação em Serviço Social) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.  

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ªVania Manfroi 

 

O presente trabalho apresenta o relato de experiência baseado no cotidiano de uma Agente 

Comunitária de Saúde (ACS) no Centro de Saúde (CS) de Ingleses. Os objetivos do trabalho 

são: compreender como tem se dado a inserção deste profissional, considerado o elo entre a 

população e a Equipe de Estratégia de Saúde da Família, bem como pesquisar a importância 

do papel desse trabalhador na práxis da integralidade do cuidado em saúde e identificar a 

trajetória do seu trabalho dentro do município de Florianópolis, incluindo sua formação e 

capacitação. Para embasar a análise da experiência, tem-se como ponto de partida a exposição 

sobre a história da política de saúde no Brasil em seus diversos momentos, destacando-se que, 

atualmente, a Estratégia Saúde da Família tem sido a principal tática do governo no âmbito da 

saúde para reorientar o modelo assistencial vigente, mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de Saúde. Estas são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geograficamente delimitada e dentre todos os profissionais que compõem a equipe, o Agente 

Comunitário é peça fundamental para que esta estratégia se concretize. Procura-se abordar 

criticamente a inserção dos Agentes Comunitários de Saúde na história e na atualidade 

enfatizando sua inserção laboral no atual sistema de saúde e explicitando as principais 

questões a serem enfrentadas no cotidiano pelos ACS de um Centro de Saúde.   

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Atenção Primária de Saúde. Agente 

Comunitário de Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Trabalho. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Philippsen, E. L. S - The Importance of Role of Community Health Agent 

Strategy Team on Family Health in British CS-Florianópolis-SC: An Experience 

Report. Florianópolis, 2013. Monograph (Undergraduate Social Work) - Federal 

University of Santa Catarina, Florianópolis. 

 

Advisor: Prof.. Professor Dr. Vania Manfroi 

 

This paper reports the experience based on the everyday life of a Community 

Health Agent (CHA) Health Center (CS) British. The objectives are: to 

understand how they have given to this professional insertion, considered the link 

between population and Team Family Health Strategy, as well as researching the 

important role that worker in the praxis of comprehensiveness of health care and 

identify the trajectory of their work within the city of Florianópolis, including 

their education and training. To support the analysis of experience, has as its 

starting point the exhibition on the history of health policy in Brazil in their 

several times, pointing out that, currently, the Family Health Strategy has been the 

primary tactic of the government in scope of health to reorient the existing model, 

through the implementation of multidisciplinary teams in primary Health These 

are responsible for the monitoring of a number of families, located in a 

geographically delimited area and among all professionals who make up the team, 

Agent Community is a key to this strategy will be realized. It seeks to critically 

address the integration of Community Health Workers in history and at present 

emphasizing their labor insertion in the current health care system and explaining 

the main issues to be faced in everyday ACS by a Health Center 

 

Keywords: System of Health Primary Health Agent Community Health Family 

Health Strategy. Work. 
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INTRODUÇÃO 

 O interesse por este tema foi despertado, em primeiro lugar, pela proximidade com as 

equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e pela atuação profissional como Agente 

Comunitária de Saúde (ACS) no Centro de Saúde (CS) do bairro de Ingleses há oito anos. A 

indagação que motivou a realização do presente trabalho teve como ponto nodal a percepção 

das dificuldades encontradas pelos ACS ao tentar proporcionar aos usuários garantias de 

acesso, integralidade e equidade nos serviços de saúde do bairro. Essa observação pautou a 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, sendo a primeira aproximação para refletir 

sobre o tema. A partir disso, nasceu a curiosidade e a intenção de aprofundamento teórico em 

relação à importância da ESF, pois algumas perguntas continuavam em aberto: quais seriam 

os benefícios para os usuários com a implantação da ESF na área de abrangência do CS 

Ingleses? Qual era o grau de participação do ACS em relação às equipes de ESF? Quais as 

dificuldades encontradas pelos ACS no dia-a-dia? Para tentar responder a estes 

questionamentos, definiu-se como local da pesquisa o CS Ingleses, pela proximidade, como já 

citado anteriormente.  

 Buscando respostas às questões levantadas, partiu-se dos conceitos de atributos 

derivados elaborados por Starfield (2002), que são os seguintes: competência cultural e 

orientação comunitária, dos quais os Agentes Comunitários de Saúde podem ser considerados 

atores importantes para sua viabilização na experiência brasileira bem como na organização 

da APS nos serviços de saúde.  

 A fim de delimitar a importância da atuação do ACS no CS Ingleses, foi realizado um 

recorte empregando para tanto os descritores: SUS, APS, PACS, ACS, PSF, ESF. Quanto aos 

referenciais teóricos, embora todos sejam importantes para se analisar a ESF como modelo de 

APS, resgatou-se a história da saúde pública no Brasil, dando ênfase à Atenção Primária de 

Saúde, aos seus pressupostos e à influência do contexto econômico, político e social no qual 

estavam inseridos. Este resgate foi importante, pois possibilitou explicar a distância existente 

entre os pressupostos políticos e teóricos do Sistema Único de Saúde e a sua efetividade, ou 

não, enquanto direito social conquistado a partir da Constituição Federal de 1988.  

 Considerando-se o ACS como um dos pilares da Atenção Básica de Saúde, sendo um 

elo entre o Centro de Saúde e a população local, também se resgatou a sua historicidade e a 

sua conformação atual, colocando em foco a sua situação laboral nas esquipes de saúde, tendo 

em vista o processo de flexibilização das relações de trabalho e as novas exigências de 

produtividade e resultado decorrentes do modelo neoliberal. 
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Com esse intuito, consultaram-se autores que tematizavam a relação entre saúde 

pública, atenção primária e ACS na sua relação com os processos de condições e relações de 

trabalho. Também foram pesquisados documentos, decretos, portarias em nível nacional, 

estadual e municipal para dar inteligibilidade a essa relação entre saúde pública, ACS e 

relações e condições de trabalho. Assim, buscaram-se explicações sobre o contexto de 

precarização, sobrecarga de trabalho e cobranças de produtividade que fazem parte do 

cotidiano do ACS no CS de Ingleses, devido ao número escasso de agentes decorrente do 

processo de não contratação de novos profissionais.  

Tendo como ponto de partida esta reflexão teórica, estabeleceu-se como método de 

pesquisa o método qualitativo, entendido por Ludke e André (1986) como aquele que envolve 

a obtenção de dados descritivos, enfatizando mais o processo do que o produto, e que se 

preocupa em retratar a perspectiva dos seus participantes. O instrumental utilizado foi um 

relato da experiência vivenciada por uma Agente Comunitária (autora deste trabalho). 

Segundo Medeiros (1997), nesse tipo de instrumento, a descrição ocorre de maneira mais 

informal, sem o rigor exigido na apresentação de resultados de pesquisa, incorporando-se no 

texto e dando, muitas vezes, mais vida e significado para a leitura do que se fosse apenas um 

texto analítico. Realizou-se também pesquisa em documentos e blogs para complementação 

das informações. 

 De modo a organizar o trabalho e favorecer a melhor compreensão sobre a temática 

proposta, dividiu-se o trabalho em cinco seções. Na primeira seção, buscando situar o leitor 

quanto à problemática, apresentam-se a justificativa e a relevância do trabalho, bem como se 

tecem breves considerações a respeito do referencial teórico e metodológico que auxiliou no 

desenvolvimento do estudo.  

 A segunda seção é intitulada: Aspectos Históricos do SUS e da Implantação da 

Atenção Primária (APS) no Brasil, e no seu primeiro item descreve-se o processo de 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), demonstrando que somente após a 

Constituição Federal de 1988 e a implantação do SUS, certos termos, como Universalidade, 

Equidade e Integralidade começam a fazer parte da política de saúde brasileira. Num segundo 

momento, faz-se um resgate histórico a respeito das políticas ocorridas no país após a 

Constituição de 1988 evidenciando que, apesar desses avanços na luta pela efetivação do 

direito a saúde no Brasil, ainda ocorreram omissões por parte do Estado, com redução de 

gastos na área social, boicotando assim a implantação do SUS. Destacam-se as emendas 

constitucionais no governo Collor; as tentativas, por parte do governo de Itamar Franco, de 
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financiamento das ações do SUS dentre outros; e, finalmente, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), a implantação do projeto neoliberal nas políticas de saúde.  

 O item seguinte desta seção intitula-se: Aspectos Históricos Referentes à Atenção 

Primária à Saúde. Nele, se aprofundam os estudos a respeito da idéia de atenção primária 

como forma de organização dos sistemas de saúde em âmbito mundial. Registra-se que este 

conceito foi usado pela primeira vez no Relatório Dawnson, em 1920 e influenciou a 

organização dos sistemas de saúde de todo o mundo, definindo duas características básicas da 

APS: a regionalização e a integralidade. Posteriormente, a Declaração de Alma-Ata de 1978 

sugere a instituição de serviços locais de saúde voltados para as necessidades de saúde da 

população através de trabalho interdisciplinar (médicos, enfermeiros, parteiras, auxiliares e 

agentes comunitários), bem como a participação social na gestão e no controle de suas 

atividades. Após a Conferência de Alma-Ata, em 1978, o termo atenção primária à saúde 

apresentou diferentes denominações (cuidados básicos de saúde, atenção básica, atenção 

primária seletiva, entre outros). No Brasil optou-se pelo emprego do termo Atenção Básica 

(AB), caracterizando-se como um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência 

médica, estabelecendo, para tanto, um vínculo entre população e profissionais de saúde e em 

contato permanente com o ambiente de um dado território, destacando que, atualmente, a 

principal estratégia de configuração da ABS, no Brasil, é a Saúde da Família. São ressaltados 

ainda os estudos de Barbara Starfield, pesquisadora da atenção primária à saúde.  

 No último item da mesma seção descreve-se como ocorreu o processo de 

implementação do Programa ou Estratégia de Saúde da Família em nível nacional, estadual e 

municipal e local (Ingleses do Rio Vermelho), destacando que, no Brasil, somente na década 

de 1990 foram propostas algumas alternativas, tendo como foco a atenção primária, dentre 

estas: o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em1991; e o Programa Saúde 

da Família (PSF), em 1994. A seguir, apresentam-se as normatizações para a implantação do 

PSF e do PACS, enfatizando quais são as atribuições dos Estados e municípios, e abordando 

ainda a questão da expansão do programa, ao longo dos anos, mostrando o aumento 

significativo em relação à cobertura de Equipes de saúde de Família em quase todo território 

nacional, sendo o Estado de Santa Catarina um dos que possui índice de aumento superior a 

75%. 

 Na terceira seção, resgata-se o processo histórico da implantação da estratégia Saúde 

da Família e a sua cobertura populacional no município de Florianópolis e no CS Ingleses, 

apresentando dados relacionados à infraestrutura econômica, social e urbana, e ao 

planejamento econômico. Dá-se destaque ainda à mudança da orientação política da gestão 
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municipal em relação ao sistema de saúde, com a implantação, a partir de 1994, do PACS e 

do PSF, com ênfase na promoção e prevenção, bem como as mudanças ocorridas após esta  

implantação. 

 Um breve histórico a respeito da trajetória do Agente Comunitário de Saúde é a 

temática da quarta seção, onde se ressalta que, apesar deste profissional ser considerado o “elo 

entre a comunidade e a Equipe de Saúde da Família”, foi somente com lutas que conseguiu o 

reconhecimento de seus direitos. Dentre as suas conquistas, destacam-se: institucionalização, 

com a criação, em 1991, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, pelo Ministério da 

Saúde; criação da profissão no ano de 2002; aumento da escolaridade e qualificação em nível 

técnico, com a elaboração do “Referencial curricular para Curso Técnico de Agente 

Comunitário de Saúde” no ano de 2004; contratação formal e direta pelo Estado, mediante 

seleção pública, para os ACSs e agentes de endemias, a partir de 2006, garantida pela emenda 

constitucional nº 51, de fevereiro de 2006. 

 Na quinta seção, o relato de experiência objetiva demonstrar como tem se dado, na 

prática, o trabalho do ACS no dia-a-dia de uma unidade de saúde. Chama-se a atenção para o 

fato de que, apesar dos demais profissionais da equipe de saúde já possuírem posição e lugar 

concretizado, o ACS ainda continua construindo sua identidade e estruturando o processo para 

que efetivamente seja visto como membro da equipe. Também se destaca que, apesar de todos 

os direitos conquistados, frutos da luta e mobilização coletiva dos ACSs, estes direitos não 

têm sido, na maioria das vezes, assegurados.  Dá-se ênfase ao “Referencial curricular para 

Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde”, que prevê três etapas formativas, no 

entanto, até o momento, no município de Florianópolis, apenas a primeira etapa foi pactuada 

pelos gestores do SUS, permanecendo, assim, uma formação incompleta e fragmentada, 

realizada somente em serviço.  

 Na última seção são tecidas algumas considerações acerca do assunto abordado, 

propondo possíveis ações, objetivando fazer uma análise crítica do processo de pesquisa e 

sistematização da experiência, a partir das leituras efetuadas no decorrer da graduação do 

curso de Serviço Social da UFSC. É, portanto, um processo de síntese de uma experiência 

profissional que se iniciou antes da entrada na universidade e que ganha novos contornos e 

relevâncias a partir da leitura crítica que a graduação proporcionou. Além de se iniciar um 

caminho na busca de novas alternativas, espera-se que o trabalho possa contribuir para o 

aprofundamento da temática e, quiçá, propiciar mais um aporte teórico na busca da 

compreensão de como tem se dado a inserção do ACS na ESF e da importância do seu papel 

na práxis da integralidade do cuidado em saúde. 
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2- ASPECTOS HISTÓRICOS DO SUS E DA IMPLANTAÇÃO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA (APS) NO BRASIL 

Nesta seção, descreve-se o processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e se faz um resgate histórico a respeito das políticas ocorridas no país após a Constituição de 

1988, evidenciando que, apesar desses avanços na luta pela efetivação do direito a saúde, no 

Brasil, ainda ocorreram omissões por parte do Estado.  

 

2.1 Antecedentes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Ao se analisar historicamente os modelos de atenção à saúde que antecedem o Sistema 

Único de Saúde (SUS), no Brasil, observa-se que estes sofreram influências significativas das 

relações políticas e socioeconômicas vigentes. Por exemplo, durante o século XIX, no modelo 

denominado “biomédico”, as intervenções eram unicamente de caráter individual e curativo, 

visando apenas o corpo do paciente, e as questões políticas, econômicas e culturais não 

influenciavam no diagnóstico. Como explica Machado (1978), nesse período, não se 

encontrava, seja nas instituições médicas, seja no aparelho do Estado, relação explícita entre 

saúde e sociedade. A atuação destes visava somente evitar a morte.  

Os autores Braga e Paula, (1985:41-42) informam que no Brasil, a Saúde emerge 

como “questão social” no início do século XX, no bojo da economia capitalista exportadora 

cafeeira, refletindo o avanço da divisão do trabalho, ou seja, com a emergência do trabalho 

assalariado, sendo então implantado, no país, o modelo “sanitarista campanhista”. Esse 

modelo foi influenciado pelos interesses agroexportadores e visava unicamente a organização 

e higienização, e sendo assim, através da atuação de profissionais de saúde de nível técnico ou 

elementar (Visitadores Sanitários e Inspetores de Saneamento), eram realizadas campanhas 

limitadas e ações preventivas como, por exemplo, vacinação, controle de endemias e 

saneamento. Caracterizava-se, portanto, como modelo de atenção à saúde sem integralidade, 

pois, além de não atingir todas as necessidades da população, separava a prevenção da cura. 

 A partir de 1920, objetivando proporcionar aos trabalhadores urbanos e industriais 

assistência médico-hospitalar na forma de seguro-saúde/previdência, é adotado, no país, o 

modelo “médico-assistencial-privatista,” ocorrendo, desde então, as primeiras intervenções 

estatais na área da saúde, como a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs), 

regulamentadas pela Lei Eloy Chaves (Lei n.4.682, de 1923). 
1
O financiamento destas se dava 

                                                           
1
 Determinava a criação das caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários, a ser instituída de empresa a 

empresa 
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através da União, de empresas empregadoras e trabalhadores, e os benefícios, como a 

assistência médico-curativa, o fornecimento de medicamentos, a aposentadoria por tempo de 

serviço, velhice e invalidez e a pensão para os dependentes eram distribuídos de acordo com 

as contribuições. 

 Dentre as principais alternativas adotadas para a saúde pública, no período de 1930 a 

1940, Braga e Paula (1986, p.53-55) apontam as seguintes:  

 Ênfase nas campanhas sanitárias;  

 

 Coordenação dos serviços estaduais de saúde dos estados de fraco poder 

político e econômico, em 1937, pelo Departamento Nacional de Saúde;  

 

 Interiorização das ações para as áreas de endemias rurais, a partir de 1937, 

em decorrência dos fluxos migratórios de mão-de-obra para as cidades; 

 

 Criação de serviços de combate às endemias (Serviço Nacional de Febre 

Amarela, 1937; Serviço de Malária do Nordeste, 1939; Serviço de Malária 

da Baixada Fluminense, 1940, financiados, os dois primeiros, pela 

Fundação Rockefeller – de origem norte- americana);  

 

 Reorganização do Departamento Nacional de Saúde, em 1941, que 

incorporou vários serviços de combate às endemias e assumiu o controle da 

formação de técnicos em saúde pública. 

 

  

 O processo de industrialização desencadeado a partir do ano de 1950, no Brasil, 

intensifica-se, aumentando a oferta de empregos e consequentemente o número de pessoas 

atendidas pelo sistema de saúde, fortalecendo ainda mais o modelo assistencial-privatista de 

Saúde Pública. Assim sendo, durante o período militar (1964-1984, ocorre a implantação do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS) e intensificam-se as reformas institucionais com a 

unificação dos Institutos de Aposentadoria, de forma que as contribuições previdenciárias, tais 

como: aposentadorias, pensões e assistência médica de todos os trabalhadores formais 

passaram a ser geridas por este órgão,  embora se excluísse dos benefícios os trabalhadores 

rurais e uma gama de trabalhadores urbanos informais.  

 Em 1974, com o desmembramento do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), que hoje é o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ocorre a criação do 

Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), podendo ser 

considerado um avanço, na época, por separar a assistência médica do setor de benefícios. 

 No entanto, a crise na economia, ocorrida em meados dos anos 1970, levou ao 

desemprego de um grande número de pessoas, agravando ainda mais as desigualdades sociais 
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e as condições de vida. Somado a isso, houve o uso dos recursos destinados à proteção social 

dos trabalhadores em obras de infraestrutura, deslocando o orçamento do sistema nacional de 

previdência social indevidamente e gerando a chamada “crise da Previdência”, no final dos 

anos 70. A assistência médica era predominantemente hospitalar, havia a priorização do setor 

privado e a falta de saneamento. Todos estes fatores colaboraram para a expansão dos 

movimentos sociais e a formulação de propostas que atendessem àqueles excluídos de 

qualquer sistema de proteção social. Dentre estes movimentos, destaca-se o da reforma 

sanitária. 

 De acordo com Rodrigues Neto (2003 apud KRÜGER, 2005), o Movimento de 

Reforma Sanitária surge, no Brasil, a partir de meados dos anos de 1970, num contexto de 

luta e de mobilização de diferentes segmentos sociais e entidades da sociedade civil (técnicos 

do setor da saúde, acadêmicos, secretários de saúde, simpatizantes da discussão, entre outros). 

Estes, em prol da conquista de melhores condições de vida e da necessidade de 

democratização do Estado, passam a debater as relações saúde/sociedade e saúde /Estado, 

bem como denunciam a mercantilização da saúde no Brasil. Dentre as mudanças aspiradas 

pelo movimento, estão: a universalização do direito à saúde; a integralização das ações de 

cunho preventivo e curativo, que eram desenvolvidas pelos Ministérios da Saúde e da 

Previdência separadamente; e a descentralização da gestão administrativa e financeira.    

Porém, somente a partir da década de 1980, com o processo de ruptura do 

autoritarismo, com a eleição de um presidente não militar, em 1985(Nova República), é que 

ocorre uma maior abertura política, possibilitando, assim, a construção de novas formas e 

instrumentos capazes de influenciar as administrações públicas no país. E é neste contexto 

que o movimento sanitarista assume posições estratégicas nas instituições responsáveis pelas 

políticas públicas, buscando denunciar a forma de organização do sistema quanto a gastos, 

privilégios e concentração de renda.  

Entre os fatos que mereceram destaque na época estão: a criação do Conselho 

Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde (Conass) e do Conselho Nacional dos 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems), bem como a preparação e realização da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), em março de 1986, a qual teve suas propostas 

defendidas na Assembléia Nacional Constituinte criada em 1987.  

A 8ª CNS diferenciou-se das anteriores, pois, além de ter sido presidida por um dos 

líderes do Movimento da Reforma Sanitária, Sérgio Arouca, contava, pela primeira vez, com 

a participação da sociedade no cenário da discussão, por meio das entidades representativas 

da população, indicando, em seu relatório final, as diretrizes para a construção de um sistema 
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universal: “a reestruturação do Sistema Nacional de Saúde deve resultar na criação de um 

Sistema Único de Saúde que efetivamente represente a construção de um novo arcabouço 

institucional separando totalmente saúde de previdência, através de uma ampla reforma 

sanitária.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986).  

 Desse modo, após anos de ditadura militar no país, em 1988, é aprovada a nova 

Constituição, incorporando propostas e conceitos definidos durante a 8ª CNS, dando inicio à 

consolidação da democracia em busca de uma sociedade mais justa com uma única categoria: 

a de cidadão brasileiro. Sendo que os direitos sociais e a seguridade social (na qual a saúde 

está incluída) inscritos na Constituição Federal são o alicerce para a construção desta 

sociedade. 

Segundo Polignano (2001), embora o SUS tenha sido definido na Constituição de 

1988, a sua regulamentação somente ocorre em 1990, por meio das Leis Orgânicas da Saúde 

(LOS), números 8.080 e 8.142, sendo instituído nos artigos 196 e 200 do capítulo II que trata 

da Seguridade Social. A lei 8.080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências, garantindo, em seu artigo 2º, que a saúde é um direito fundamental do ser 

humano e que o Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  Já a 

lei 8.142 trata do financiamento da saúde e da participação popular. 

Apesar de se garantir, na Constituição de 1988, a saúde como um direito de todos e um 

dever do Estado, Bravo; Matos (2002) esclarecem que ocorrem, no país, períodos de 

rompimento com o projeto democrático da saúde, iniciando-se com a redução de gastos na 

área social e o boicote à implantação do SUS, através de emendas constitucionais no governo 

Collor; as tentativas, por parte do governo de Itamar Franco, de financiamento das ações do 

SUS, dentre outros; e, finalmente, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), a 

implantação do projeto neoliberal nas políticas de saúde. 

 Com a eleição de FHC e a implantação da política neoliberal,
2
 caracterizada pelo 

Estado mínimo, ocorre a redução de gastos públicos, além da privatização das empresas 

estatais, o que acaba atingindo outros setores, inclusive o da saúde. Na opinião de Bravo; 

Matos (2002), no governo de FHC confirma-se a intensa ação dos grupos contrários ao SUS, 

                                                           
2
  O neoliberalismo é uma retomada do liberalismo que, segundo Bobbio, “O liberalismo é, 

como teoria econômica, defensor da economia de mercado; como teoria política, é defensor do Estado 

que governe o menos possível ou, como se diz hoje, do Estado mínimo (isto é, reduzido ao mínimo 

necessário)” ( 2000 p. 28). 
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sobretudo no aspecto de gestão, orçamento e controle, adaptando o já sucateado setor saúde 

aos ditames da equipe econômica.  

Por sua vez, no governo de Collor, foram editadas as Normas Operacionais Básicas 

(NOB), visando à redução de gastos e à regulação da transferência de recursos financeiros da 

união para estados e municípios. Destaca Dias (2002, p. 75) que, com o intuito de regular o 

Sistema Único de Saúde, foi publicada a NOBSUS 01/93, que teve sua atualização realizada 

pela NOB-SUS 01/96, intitulada Gestão Plena com Responsabilidade pela Saúde do Cidadão. 

Ainda conforme apontam Almeida, Castro & Vieira (1998, p. 41): 

As normas operacionais são instrumentos jurídico-institucionais formulados pelos 

gestores do SUS (Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais da saúde) e 

publicados pelo Ministério da Saúde, após aprovação pela Comissão Intergestora 

Tripartite e pelo Conselho Nacional de Saúde, para aprofundar a implementação do 

SUS, definindo seus objetivos estratégicos, prioridades, diretrizes e movimentos 

tático-operacionais, normatizando, estabelecendo e definindo as relações entre seus 

gestores. 

 Somente a partir da NOB 96 é que avanços reais em relação à implementação do SUS 

começaram a ocorrer, dentre os quais cabe destacar, no âmbito do modelo assistencial e da 

organização dos serviços, a expansão da estratégia de Equipes de Saúde da Família e de 

Agentes Comunitários de Saúde. Anteriormente à discussão a respeito destes avanços, 

considera-se importante resgatar históricamente, o processo de implantação da atenção 

primária como forma de organização dos sistemas de saúde 

 

2.2 Aspectos Históricos Referentes à Atenção Primária à Saúde  

 A visão contemporânea a respeito de atenção primária à saúde surgiu, segundo os 

estudos de Matta e Morosini (2008, p.44), no Reino Unido, em 1920, com o Relatório 

Dawson. O sistema de saúde descrito no relatório seria organizado de maneira hierarquizada, 

e a maioria dos atendimentos dos pacientes seria realizada nos centros de saúde primários ou 

em serviços domiciliares, por médicos com formação de clínico geral, somente sendo 

encaminhados para os centros de saúde secundários ou serviços suplementares e hospitais de 

ensino quando houvesse necessidade. O texto que segue atesta o que foi afirmado:  

Os serviços domiciliares de um dado distrito devem estar baseados num Centro de 

Saúde Primária- uma instituição equipada para serviços de medicina curativa e 

preventiva para ser conduzida por clínicos gerais daquele distrito, em conjunto com 

um serviço de enfermagem eficiente e com o apoio de consultores e especialistas 

visitantes. Os Centros de Saúde Primários variam em seu tamanho e complexidade 

de acordo com as necessidades locais, e com sua localização na cidade ou no país. 

Mas, a maior parte deles são formados por clínicos gerais dos seus distritos, bem 

como os pacientes pertencem aos serviços chefiados por médicos de sua própria 

região. (Ministry of Health, 1920 apud FAUSTO; MATTA, 2007, p.44). 
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Ainda os mesmos autores afirmam que aquele modelo de saúde influenciou a definição 

das duas características básicas de APS na organização dos sistemas de saúde em todo 

mundo: a regionalização, ou seja, os serviços de saúde são organizados de acordo com bases 

populacionais e necessidades de saúde de cada região; e a integralidade, visando a 

indissociabilidade entre ações curativas e preventivas. 

Porém, devido a vários fatores, como os custos elevados dos sistemas de saúde e sua baixa 

resolutividade, as diferenças na distribuição de renda entre os países desenvolvidos e os países 

pobres e em desenvolvimento, é que este modelo não pôde ser implantado em nível mundial, 

levando à elaboração de novas formas de organização da atenção à saúde com custos menores 

e maior eficiência. Assim sendo, em 1978, com a participação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), realizou-se a I 

Conferência Internacional sobre Atenção Primária de Saúde (1978), em Alma Ata, 

Cazaquistão, propondo um acordo entre os países membros, estabelecendo a meta de atingir o 

maior nível de saúde até o ano 2000. Através da APS, esta política ficou conhecida como 

“Saúde para Todos no Ano 2000”. A Declaração de Alma-Ata definiu a APS da seguinte 

forma:   

Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 

mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 

manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 

constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 

econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual 

os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 

pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 

processo de assistência à saúde. (Opas/OMS, 1978 apud Matta e Morosini 2008).   

 

1-Fotos da Conferência de Alma-Ata 

 

 
Fonte: http://www.paho.org/english/dd/pin/alma_photos.htm 

 Em referência ao evento, Giovanella (2008) declara que, após a Conferência de Alma-

Ata, em 1978, o termo Atenção Primária à Saúde apresentou diferentes denominações 
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(cuidados básicos de saúde, atenção básica, atenção primária seletiva, entre outros), sendo 

que o predomínio de uma concepção em detrimento de outra, nos distintos sistemas de 

saúde, está relacionado a particularidades, como: questões teóricas, ideológicas e práticas.  

 No Brasil, optou-se pelo emprego do termo Atenção Básica (AB), caracterizando um 

conjunto de ações e serviços que vão além da assistência médica, estabelecendo, para 

tanto, um vínculo entre população e profissionais de saúde e mantendo um contato 

permanente com o ambiente de um dado território.  

No sistema de saúde Brasileiro, a AB é compreendida como o momento em que se 

inicia o atendimento, ou seja, é a porta de entrada do usuário, uma estratégia fundamental 

para a reorientação do SUS. O Ministério da Saúde (Brasil, 2006) define Atenção Básica 

como: 

um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a 

promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do 

exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma 

de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 

território em que vivem essas populações. 

Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver 

os problemas de saúde de maior freqüência e relevância em seu território. É o 

contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. Orienta-se pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do 

vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da 

equidade e da participação social. 
 

 Conforme Barbara Starfield (2002), estudiosa da atenção primária à saúde, várias 

interpretações podem coexistir em um mesmo sistema de saúde, sendo que no sistema de 

saúde, esta compreenderia: 

o primeiro nível de atenção, tendo uma abordagem que forma a base e determina o 

trabalho de todos os outros níveis do sistema de saúde, devendo organizar e 

racionalizar o uso de todos os recursos, tanto básicos como especializados, 

direcionados para a promoção, manutenção e melhora da saúde (STARFIELD, 

2002). 

 

Para que a organização de um sistema de saúde se concretize, faz-se necessário que sejam 

observados os seguintes atributos próprios e derivados da APS, aqui destacados por Starfield 

(2002): 

Atributos Próprios: 

   Primeiro contato- implica acessibilidade e uso do serviço a cada novo 

problema ou novo episódio de um problema pelo qual as pessoas buscam atenção à 

saúde. 

    Continuidade - pressupõe a existência de uma fonte regular de atenção e 

seu uso ao longo do tempo, exigindo a delimitação da população às equipes de 

atenção primária. 

   Integralidade- as unidades de atenção primária devem fazer arranjos para 

que o usuário receba todos os tipos de serviços de acordo com a sua necessidade, 

sendo alguns ofertados dentro do serviço de APS ou em outros serviços que 
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compõem o sistema de saúde. Isto inclui o encaminhamento para serviços nos 

diferentes níveis de atenção, dentro ou fora do sistema de saúde. 

   Coordenação- significa garantir alguma forma de continuidade do cuidado 

que possa ocorrer nos diferentes níveis de atenção, de forma a reconhecer os 

problemas que necessitam de segmento consecutivo. Significa manter-se 

responsável por acompanhar o usuário vinculado ao serviço de APS, ainda que ele 

esteja temporariamente sob os cuidados de um outro serviço. 

  
Atributos Derivados: 

 Atenção centrada na família (Orientação Familiar): conhecimento dos fatores 

familiares relacionados à origem e ao cuidado das doenças 

 Competência cultural, que trata da capacidade das equipes de saúde em 

reconhecer as múltiplas particularidades e necessidades específicas de sub-

populações, que podem estar afastadas dos serviços pelas peculiaridades 

culturais, como diferenças étnicas e raciais, entre outras; e  

 Orientação comunitária, que se refere ao entendimento de que as 

necessidades em saúde dos indivíduos/famílias/populações se relacionam 

ao contexto social, e que o reconhecimento dessas necessidades pressupõe 

o conhecimento desse contexto social. 

Quanto à presença dos atributos da Atenção Primária na Estratégia Saúde da Família, 

Harzheim (2011) declara que: 

Esta é fundamental para garantir sua efetividade, entretanto, as diferentes formas de 

organização local da Estratégia Saúde da Família, contextualizadas às características 

de cada município ou região brasileira, são determinantes para garantir a presença 

desses atributos e, consequentemente, para constituir sólidas, efetivas e eficientes 

redes integradas de atenção à saúde no Brasil.  

 

No item abaixo apresentar-se-á o processo de implementação da ESF em nível 

nacional, estadual, municipal e local (Ingleses do Rio Vermelho), buscando demonstrar os 

desafios para a construção de uma APS de qualidade, que venha a garantir a integralidade 

e a efetividade nos serviços de saúde para a população. 

 

2.3 Processo de Implementação do Programa ou Estratégia de Saúde da Família em nível: 

nacional, estadual e municipal e local (Ingleses do Rio Vermelho) 

 

 Até 1990, no Brasil, as reformas feitas no SUS diziam respeito, basicamente, ao 

financiamento e à descentralização das ações e dos serviços de saúde, não havendo, por parte 

do Ministério da Saúde, nenhum tipo de debate a respeito da organização do sistema de saúde. 

Em consequência, prevalecia, no SUS um modelo centralizado, dando ênfase à doença e às 

ações curativas nos hospitais e nas consultas médicas especializadas, seguindo, assim, a lógica 

das campanhas sanitárias, não visando exclusivamente ações de prevenção e promoção à 

saúde.  

Somente no decorrer da década de 1990, buscando a organização da atenção à saúde, 

foram propostas algumas alternativas tendo como foco a atenção primária, dentre as quais se 
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destacam: o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em1991, e o Programa 

Saúde da Família (PSF), em 1994. O PACS surgiu da necessidade, por parte do governo 

federal, de buscar soluções para o problema dos altos índices de morbimortalidade infantil e 

de algumas epidemias na região Nordeste do Brasil, sendo que este foi estendido também para 

a região Norte. Em seguida, devido à falta de atenção à saúde nos municípios, principalmente 

os pequenos, surgiu o PSF, visando estimular a organização de alternativas de saúde. 

No entendimento de Dal Poz e Viana (1998), o PSF é: 

considerado uma derivação e ampliação do Pacs, embora não assumido formalmente 

como um programa seletivo, priorizou sua implantação em áreas de maior 

vulnerabilidade social, tendo como base de informação o mapa da fome produzido 

pela Comunidade Solidária (Dal Poz & Viana, 1998). 

 

 Como explicam Fausto e Matta (2007), no inicio de sua implantação, o PSF 

caracterizava-se por ser um programa fragmentado, subordinado ao Ministério da Saúde e 

ligado à Coordenação da Saúde da Comunidade (COSAC), dentro do Departamento de 

Operações da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), sob a responsabilidade da Gerência 

Nacional do Agente Comunitário e da Gerência da Saúde da Família.  Somente após sua 

transferência para a Secretaria de Assistência à Saúde (SAS), ligada ao Departamento de 

Assistência e Promoção à Saúde, é que o PSF começou a ter destaque na política de saúde.  

 A edição da NOB SUS 01/96 altera o vínculo institucional anterior e descentraliza 

para os municípios a sua implementação nas formas de: Gestão Plena da Atenção Básica, em 

que os municípios têm autonomia administrativa no gerenciamento dos recursos destinados às 

ações básicas; e Gestão Plena do Sistema Municipal, em que o gerenciamento dos recursos 

amplia-se para toda a assistência ambulatorial e hospitalar.  O repasse dos recursos 

financeiros, do governo federal para os municípios,  passa a ser feito com base num valor fixo 

per capita, isto é, o Piso Assistencial Básico (PAB), e não mais vinculado à produção de 

serviços, o que possibilita aos municípios desenvolverem novos modelos de atenção à saúde 

da população.   

 Segundo documento do Ministério da Saúde, intitulado “Saúde da Família: numa 

estratégia para a reorientação do modelo assistencial”, a NOB/96 tem como um dos seus 

objetivos relevantes fortalecer a implantação do PSF e do PACS: 

“...O PSF elege como ponto central o estabelecimento de vínculos e a criação de 

laços de compromisso e de co-responsabilidade entre os profissionais de saúde e a 

população. Sob essa ótica, a estratégia utilizada pelo PSF visa a reversão do modelo 

assistencial vigente.  Por isso, sua compreensão só é possível através da mudança do 

objeto de atenção, forma de  atuação e organização geral dos serviços, 

reorganizando a prática assistencial em novas  bases e critérios.  
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Essa perspectiva faz com que a família passe a ser o objeto precípuo de atenção, 

entendida a partir do ambiente onde vive. Mais que uma delimitação geográfica, é 

nesse espaço que se constroem as relações intra e extrafamiliares e onde se 

desenvolve a luta pela melhoria das condições de vida  – permitindo, ainda, uma 

compreensão ampliada do processo saúde/doença e, portanto, da necessidade de 

intervenções de maior impacto e significado social.” (BRASIL,1997) 

Destarte, a implantação do PSF e do PACS ocorre por adesão espontânea dos Estados 

e municípios após cumprirem os seguintes requisitos: 

 Estar habilitado na Norma Operacional Básica do SUS/NOB-SUS/96; elaborar projeto 

de implantação do PSF/PACS de acordo com as diretrizes do programa;  

 Ter aprovação de sua implantação do PSF/PACS pelo Conselho Municipal de 

Saúde/CMS;  

 Garantir a inclusão da proposta de trabalho do PSF/PACS no Plano Municipal de 

Saúde;  

 Garantir a infra-estrutura de funcionamento da Unidade de Saúde do PSF;  

 Garantir a integração do PSF à rede de serviços de saúde complementares , de forma a 

assegurar a referência e contra-referência quando os problemas exigirem maior grau de 

complexidade para sua resolução; 

 Manter a organização de uma equipe composta por (01) profissional médico, (01) 

profissional enfermeiro, (01) profissional auxiliar e/ou técnico de enfermagem podendo 

ser acrescido ou não de Agente Comunitário de Saúde/ACS. 

 Garantir a integração do ACS na rede básica dentro da área de abrangência do PACS; 

 Garantir o programa de educação continuada para a equipe do PACS; 

 Ter 01 enfermeiro supervisor para cada 30 ACS, em plena parceria entre a União, 

Estados e municípios, co-responsáveis na proteção da saúde da população brasileira.  

(BRASIL, 1997) 

 

 No entanto, como o programa era verticalizado e transitório, a partir de 1996, iniciou-

se um processo de rompimento por parte do Ministério da Saúde com essa forma de 

organização, passando, então, a ser denominado de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

pois o objetivo geral do programa era imprimir uma nova dinâmica de atuação nas unidades 

básicas de saúde, configurando-se como uma proposta substitutiva de reestruturação do 

modelo assistencial (Brasil, 1997). 

 Manifestando-se em relação à expansão da ESF ao longo dos anos, Pinheiro (2011) 

declara que, de acordo com dados do MS, de fevereiro de 2011, houve aumento significativo 

em todo o território brasileiro, pois a adesão dos municípios saltou de 4.400 para 5.251 e, a 

cobertura populacional, de 35,7%, que correspondia a 62,3 milhões de pessoas, para 60,9% da 

população brasileira, representando 115,4 milhões de pessoas, conforme se pode observar na 

Figura 1.  

 

 Figura 2-Evolução da Implantação das Equipes Saúde da Família no Brasil 

                        1998                                                         2011 
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Fonte: DAB (2012) in PINHEIRO (2011) 

 

 A implantação do programa após dezoito anos de existência ocorreu quase na 

totalidade dos municípios brasileiros, sendo, portanto, uma das estratégias do governo de 

maior abrangência, devido a suas particularidades (alto grau de inserção social e proximidade 

junto à boa parte da população brasileira).  

 No que diz respeito à gerência do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e das 

Equipes de Saúde da Família, de acordo com o documento: Modalidade de Contratação de 

Agentes Comunitários de Saúde (BRASIL, 2002), são atribuições do Ministério da Saúde: 

 
· contribuir para que a atenção básica à saúde seja gerenciada de forma plena pelo 

município, dando uma nova orientação ao modelo de assistência vigente; 

· definir normas e diretrizes para implantação de Agentes Comunitários de Saúde; 

· definir mecanismo de alocação de recursos federais para implantação e manutenção 

de ACS, de acordo com seus princípios básicos; 

· dar assessoria técnica contínua aos estados e aos municípios; 

· tornar disponíveis instrumentos que facilitem a capacitação dos ACS  e dos 

instrutores/supervisores;  

· implementar o SIAB, para monitorar as ações desenvolvidas pelos ACS, e fornecer 

o apoio necessário, para que ele funcione adequadamente;  

· consolidar, analisar e divulgar os dados geradores pelo SIAB; 

· identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e avaliação 

dos resultados e do impacto das ações dos ACSs; 

· articular e promover o intercâmbio de experiências, para aperfeiçoar e disseminar a 

tecnologia voltada para a atenção primária à saúde. 

 

 A seguir, serão apresentadas as normatizações e atribuições para a implantação do 

ESF em nível estadual, mais especificamente, no estado de Santa Catarina.  

 De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL 2002), são atribuições da Secretaria 

Estadual de Saúde: 

· assessorar os municípios, de forma a capacitá-los para assumir a gestão plena da 

atenção básica à saúde, com o objetivo de reorientar o modelo de assistência; 
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· definir estratégias de implantação e/ou implementação de equipes de ACSf; 

· nomear responsáveis pela divulgação e articulação com os municípios; 

· participar do processo de definição das normas que regem o trabalho do ACS, no 

Ministério da Saúde; 

· apresentar e negociar, com o Conselho Estadual de Saúde e com a Comissão 

Intergestores Bipartite, os requisitos para a implantação de ACS; 

· fornecer assessoria técnica aos municípios, em todas as fases de implantação de 

ACSf;  

· colocar, à disposição dos municípios, instrumentos que facilitem a capacitação dos 

ACSs, dando apoio à capacitação técnica dos enfermeiros instrutores/supervisores; 

· dar assessoria técnica, para que o SIAB seja implantado e entre em funcionamento; 

· coordenar, controlar e avaliar as atividades de ACS por meio do SIAB; 

· consolidar e analisar os dados gerados pelo SIAB, de forma articulada com os 

demais setores da Secretaria Estadual de Saúde; 

· identificar recursos técnicos e científicos para o processo de controle e avaliação 

dos resultados e do impacto das ações dos  ACSs no âmbito do estado;  

· promover, de forma articulada, o intercâmbio de experiência entre os diversos 

municípios, procurando disseminar novas tecnologias, sempre voltadas para a 

melhoria do atendimento primário à saúde;  

· identificar possíveis parcerias com organizações governamentais e não-

governamentais no âmbito do estado. 

 

 A partir da assinatura do convênio nº 817/94, junto ao Ministério da Saúde, no ano de 

1994, de acordo com Da Rosa (2001), a Secretaria de Saúde de Santa Catarina formou 28 

equipes de Saúde da Família no Estado. Os municípios que inicialmente implantaram o 

programa PSF/ PACS, no Estado, foram: Ascurra, Blumenau, Chapecó, Criciúma, 

Florianópolis, Joinville e Lages, seguidos de Canoinhas, Cocal do Sul, Itapoá e Xanxerê.  

 Até o ano de 2010, em conformidade com os dados da Secretaria Estadual da Saúde, 

estavam implantadas, no Estado de Santa Catarina, 1.551 Equipes de Saúde da Família, com 

914 Equipes de Saúde Bucal e 10.934 Agentes Comunitários de Saúde. 

Em seguida, apresenta-se o mapa com a situação da implantação de Equipes de Saúde 

da Família, Saúde Bucal e dos Agentes Comunitários de Saúde no Brasil no ano de 2011. 

Figura 3- Equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e de Agentes Comunitários de Saúde no Brasil no ano de 

2011 

 

Fonte: http://dab.saude.gov.br/abnumeros.php 

 

http://dab.saude.gov.br/abnumeros.php
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Figura 4- Distribuição dos Municípios com cobertura da ESF em Santa Catarina até 

2008 

 

até 5% 

50% – 70% 

70% - 100 

 
Fonte: Revista Catarinense de Saúde da Família – outubro 2009 

 

 Analisando-se o mapa, é possível perceber que, ao longo dos anos, ocorreu um 

aumento significativo em relação à cobertura de Equipes de saúde de Família, em quase todo 

território nacional, destacando-se o Estado de Santa Catarina como um dos que possui índice 

de aumento superior a 75%. 

 Considera-se importante fazer, a partir de agora, um resgate histórico visando 

esclarecer a trajetória de implantação da ESF dentro do município de Florianópolis, 

particularmente no Centro de Saúde Ingleses, e o quanto esta contribuiu na busca de acesso à 

saúde de forma ampliada. 
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2. A ESF NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS: UM RECORTE, A PARTIR 

DA EXPERIÊNCIA DE UMA ACS, FOCANDO AS MUDANÇAS OCORRIDAS 

NO MUNICÍPIO E NO CS INGLESES APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PACS E 

DO PSF   

 

Na presente seção, são apresentados alguns dados a respeito do município de 

Florianópolis, em relação a: crescimento, indicadores sociais e econômicos, infraestrutura 

econômica, social e urbana, planejamento econômico, bem como em relação ao processo de 

implantação da Estratégia Saúde da Família e sua cobertura populacional no município e no 

CS-Ingleses. 

O município de Florianópolis é a capital do estado de Santa Catarina. Está localizado 

na Região Sul do Brasil e ocupa uma área de 438,5 km2, entre as coordenadas geográficas 

27°10’ e 27°50’ latitude sul, e entre 48°25’ e 48°35’ de longitude oeste. Seu território é 

constituído por uma parte insular, que apresenta área de 426,6 km2, e por uma parte 

continental, com área de 11,9km2. Quanto ao acesso á Ilha-Continente, existem três pontes: 

Hercílio Luz
3
, Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Na Figura 3 pode-se visualizar o a 

localização do município dentro do território nacional estadual. 

Figura 5- localização do município dentro do território nacional estadual. 

 

 

Fonte: Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do Município de Florianópolis (2010, p. 39). 

                                                           
3
 Interditada desde o ano de 1991 para os reparos.  
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 Desde 1872, o Governo Federal promove Censos Demográficos, a fim de obter 

informações a respeito da população nos municípios e localidades. Na tabela abaixo serão 

apresentados dados referentes à variação da população de Florianópolis do ano de 1872 até o 

ano de 2010. 

 

Tabela 1 – Evolução da População de Florianópolis 

 

Ano População Taxa de Crescimento % 

1872 25.709 Ano base 

1890 30.687 19,36% 

1900 32.229 25,36% 

1920 41.338 60,79% 

1940 46.771 81,92% 

1950 67.630 163,06% 

1960 98.520 283,21% 

1970 143.414 457,84% 

1980 196.055 662,59% 

1991 254.941 891,64% 

2000 341.781 1229,42% 

2010 421.240 1538,49% 

Fonte: IBGE (2010) in Couto (2011) 

 

 

 Ao analisar os dados da tabela apresentada, Couto (2011) declara que: 

 
 ...deve-se levar em consideração a grande margem de erro das pesquisas mais 

antigas, devido a pouca instrução, métodos rudimentares e outros vários motivos que 

poderiam influenciar na coleta dos dados. A partir dos dados do período 1970-2010 

é possível observar o aumento de 193,72% na população. Tal aumento pode, e deve 

em parte ser atribuído ao desenvolvimento do transporte (rodovias) no Estado, com 

a conclusão, na década de 1970, das Rodovias BR-101 e BR-282. Novos caminhos e 

acessos, somados ao processo de êxodo rural que afetou praticamente todas as 

capitais brasileiras a partir de 1950, intensificado a partir da década de 1970, e ao 

desenvolvimento e disseminação das comunicações nos anos 1960 e 1970, 

trouxeram para Florianópolis grandes empresas e a Universidade Federal, que se 

instalaram na capital, trazendo consigo um contingente de estudantes, professores e 

outros profissionais ligados as instituições.  

 

A fim de demonstrar a caracterização social na grande Florianópolis, será utilizado o 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)
4
, o qual aponta as condições básicas 

dos municípios, baseando-se, para tanto, em itens como educação, longevidade e renda, e sua 

escala vai de zero a um. A Tabela 2 faz referência aos dados do Atlas de Desenvolvimento 

Humano de 2003
5
.  

 

 

 

                                                           
4
Sendo considerada baixo, entre 0 e 0,499, médio, de 0,500 a 0,799, alto, quando maior ou igual a 0,800.   

5
 As informações de IDH-M disponíveis para referência e uso são relativas ao Atlas de Desenvolvimento 

Humano 2003 com base nos dados do Censo de 2000. 
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Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Florianópolis 1970/2000  

Ano Educação Longevidade Renda IDH   

Municipal 

 

1970 0, 672 0,531 0,721 0,641  

1980 0, 760 0,566 0,970 0,765  

1991 0, 898 0,771 0,803 0,824  

2000 0,960 0,797 0,867 0,875  

Evolução no Período 1970/2000 42,9% 50,1% 20,2% 36,5%  

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, 2013 in COUTO 2011, p. 33. 

Observa-se, na tabela, que entre os anos de 1970 e 2000, o município de Florianópolis, 

em relação ao IDH-M, cresceu 36,5%, passando de 0,641em 1970 para 0,875 em 2000, sendo 

considerado, segundo a classificação do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), município de alto desenvolvimento humano (IDH maior que 0,8). 

Das três dimensões, a que mais contribuiu para este crescimento foi a Longevidade com 50%, 

seguida pela Educação, com 42,9%, e em terceiro lugar tem-se a renda, com 20,2%. Estes 

percentuais demonstram que o governo, ao investir no setor da educação, possibilita com que 

a população tenha melhores condições de emprego e maior inclusão social reduzindo, 

portanto, a pobreza. Esta autonomia e a igualdade de oportunidades interferem diretamente no 

aumento do bem-estar social da população e das suas condições de saúde de modo geral, 

contribuindo também para que ocorra o aumento da longevidade. 

A implantação dos serviços municipais de saúde, segundo dados do Plano de 

Municipal de Assistência Farmacêutica 2006/2008, começou com a criação da Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis, no início da década de 1950, integrando as áreas de 

educação, saúde e serviço social até meados de 1986. Em 1953, a primeira unidade de saúde 

foi instalada em Santo Antônio de Lisboa, e já no final da década de 1960, foi criado o 

ambulatório Médico Social no Campeche, onde alunos da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), dos cursos de medicina e de serviço social, aos sábados, prestavam 

assistência à comunidade.  

 As primeiras contratações de médicos na Prefeitura Municipal de Saúde, de acordo 

com o Plano, ocorreram através da Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social 

(SESAS), iniciando-se a partir daí a implantação dos postos de saúde no interior da ilha, 

sendo que, ao final da década de 1970, a SESAS operava com uma rede de mais de vinte 
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unidades, e em 1985, já contava com 35, conhecidas ainda como Postos de Saúde
6
. Porém, a 

partir dos anos 1990, com a expansão significativa da população fixa, houve aumento da 

demanda da área da saúde, principalmente no litoral norte da ilha, onde anteriormente 

existiam apenas comunidades pesqueiras e população flutuante nos balneários, apenas nos 

meses de verão. Elevou-se, então, para 50 o número de unidades de saúde em todo município 

que, após a implementação do SUS, adotou para assistência na rede básica municipal o 

modelo de Centros de Saúde Tipo I (menor porte) e Tipo II, onde, além da clínica médica 

geral, da odontologia e dos serviços de enfermagem e imunização oferecidos nos CSI, havia a 

clínica em gineco-obstetrícia, e atividades de atenção integral à saúde da mulher, como ações 

de planejamento familiar e clínica pediátrica.  

 Ainda de acordo com dados do Plano de Assistência Farmacêutica 2006/2008 do 

Município, na gestão da prefeita Ângela Amin houve mudanças no modelo assistencial, com 

implantação, em Florianópolis, no ano de 1996, do Programa de Saúde da Família. Neste ano, 

três (3) equipes de PSF foram implantadas, em duas unidades: uma na Vila Aparecida e duas 

na unidade de Monte Cristo, e em novembro foram implantadas mais duas equipes, uma na 

unidade de Ingleses e outra na Tapera. A partir de 2001, a terminologia CSI e CS II deixou de 

existir bem como o modelo de referenciamento, passando, a partir daí, o PSF a ser o modelo 

de gestão, visando principalmente à integralidade na atenção à saúde através de uma equipe 

composta por um médico com perfil de medicina comunitária, um enfermeiro, dois técnicos 

e/ou auxiliares de enfermagem e um grupo de agentes comunitários de saúde com atuação 

externa à unidade de saúde.  

Conforme o Ministério da Saúde (BRASIL 2002), para que se inicie nos municípios a 

implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, faz-se necessário que estes se 

articulem com as Secretarias Estaduais de Saúde, passando a ter as seguintes atribuições: 

· cumprir as normas e diretrizes para o trabalho de ACS; 

· submeter a proposta de implantação de ACS à aprovação do Conselho  Municipal 

de Saúde; 

· buscar assessoria da Coordenação Estadual ou Regional para planejar todas as 

etapas de implantação;  

· inserir as ações de ACS no Plano Municipal de Saúde; 

· garantir a infra-estrutura de funcionamento da rede básica, indispensável ao pleno 

desenvolvimento das ações dos ACSs; 

· assegurar a presença, na unidade básica de saúde de referência dos ACSs, de um 

enfermeiro que exerça o papel de instrutor/supervisor, considerando que a proporção 

de profissionais deve ser, no máximo, de 30 ACS para cada enfermeiro; 

· organizar e executar o processo seletivo para ACS, efetuando a contratação dos 

aprovados para cada micro área. 

                                                           
6
 Os postos ou centros de saúde surgiram a partir da década de 1920; sem referências a outros serviços, 

trabalhavam na perspectiva de uma saúde pública que fazia procedimentos básicos e o controle de epidemias na 

população (Carvalho, 2003 in Chiapinotto et AL 2007, p. 158). 
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· viabilizar, com o apoio da Secretária Estadual de Saúde, a capacitação técnica dos 

instrutores/supervisores.  

· garantir educação permanente e instrumentos de trabalho para a capacitação 

técnica dos ACSs;  

· implantar e alimentar o SIAB, cumprindo o fluxo estabelecido de envio de dados 

aos níveis, regional e estadual; 

· programar as ações e as atividades dos ACSs, em estreita vinculação com a 

respectiva unidade básica de saúde e com os problemas prioritários de cada 

comunidade.    

· identificar a possibilidade de parcerias com organizações governamentais e não-

governamentais para desenvolvimento do PACS no município. 

 

 Quanto à gestão dos serviços de saúde, segundo Sisson (2011), até o ano de 2007, 

Florianópolis somente era habilitado em gestão parcial pela NOB/SUS/93
7
, e em Gestão 

Plena da Atenção Básica pelas NOB 96 
8
e NOAS/SUS/2002

9
, ficando, assim, sob sua 

gerência, apenas os serviços de atenção básica. A partir de 2007, ocorreram modificações 

gradativas, com a adesão do município ao Pacto pela Saúde 
10

pelo qual o sistema local de 

saúde passou a oferecer atenção especializada e gestão de alta complexidade. Na Figura 4 a 

seguir podem ser visualizadas as informações dadas anteriormente. 

 

 

 

                                                           
7
 Define diferentes níveis de responsabilidade e competência para a gestão do novo sistema de saúde (incipiente, 

parcial e semiplena, a depender das competências de cada gestor) e consagra ou ratifica os organismos 

colegiados com grau elevado de autonomia: as Comissões Intergestoras (Tripartite e Bipartite) (CECÍLIO, L et 

al, p. 201). 
8
 Substitui modelos anteriores de gestão propostos nas NOB e propõe aos municípios se enquadrarem em dois 

novos modelos: Gestão Plena de Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema Municipal. (CECÍLIO, L et al, p. 

201). 
9
 Aumenta as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o processo de regionalização 

como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior eqüidade; cria mecanismos para o 

fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à atualização dos critérios de 

habilitação de estados e municípios. (CECÍLIO, L et al, p. 201). 
10

 Conjunto de reformas institucionais pactuado entre as três esferas de gestão (União, estados e municípios) do 

Sistema Único de Saúde, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão. Sua 

implementação se dá por meio da adesão de municípios, estados e União ao Termo de Compromisso de Gestão 

(TCG), que, renovado anualmente, substitui os anteriores processos de habilitação e estabelece metas e 

compromissos para cada ente da federação. (CECÍLIO, L et al, p. 203). 
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Figura 6- Alguns dados e características da implementação do PSF em Florianópolis 

 
Fonte: Sison 2011, pg 995 

 Quanto à evolução do sistema de saúde, até o ano de 2009
11

, segundo dados da 

Secretaria Municipal de Saúde, Florianópolis contava com 49 centros de saúde, sendo 45 com 

Sistema de Saúde da Família, 3 PACS, quatro Policlínicas, 2 Unidades de Pronto-

Atendimento, 3 bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 1 Farmácia 

Escola, 11 Centros de Controle de Zoonoses, 2 Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO), 3 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 2 Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF), 1 Laboratório Municipal e um total de 93 equipes de SF, alcançando, com esta 

expansão, uma cobertura populacional de 77,6% de famílias cadastradas.  

 

3.1  Caracterização do Bairro de Ingleses 

Após apresentar, de forma breve, a história da saúde na região metropolitana de 

Florianópolis, a partir de agora, o presente trabalho vai ater-se, mais especificamente, ao 

bairro de Ingleses, a fim de conhecer melhor a dinâmica do bairro e o funcionamento do 

Centro de Saúde, objetivando analisar a real situação do trabalho dos ACSs. Porém, 

considera-se importante apresentar, antes, os dados da população de Florianópolis, por 

Distritos, de acordo com o Censo do IBGE de 2010, a fim de se obter uma visão mais ampla 

do distrito em questão. Na Figura 6 são apontados os distritos e as praias. 

                                                           
11

 Somente foram encontrados dados até o ano de 2009 
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Figura 7– Mapa da Ilha de Florianópolis: Distritos e praias da Capital 

 

 
Fonte: aluguelemflorianopolis.com.br (2011) 

 

Tabela 4 – População residente em Florianópolis por Distrito: 

 

Nome do Distrito População 

Distrito Sede* 249.477 

Barra da Lagoa 5.674 

Cachoeira do Bom Jesus 18.427 

Campeche 30.028 

Canasvieiras 18.091 

Ingleses do Rio Vermelho 29.814 

Lagoa da Conceição 11.811 

Pântano do Sul 7.397 

Ratones 3.671 

Ribeirão da Ilha 26.994 

Santo Antônio de Lisboa 6.343 

São João do Rio Vermelho 13.513 

Total 421.240 

 

* No Distrito Sede estão incluídas as populações dos quatro subdistritos da Capital: Centro, Estreito, Saco dos 

Limões e Trindade, respectivamente. Fonte: IBGE (2010 in COUTO, 2011, p. 44). 

 

 Ao se analisar os dados da tabela apresentada, observa-se que, em relação à população 

residente, o distrito de Ingleses do Rio Vermelho é o terceiro maior, ficando atrás apenas do 

Distrito Sede e do Distrito do Campeche.  

 A Praia dos Ingleses pertence ao distrito de Ingleses do Rio Vermelho, juntamente 

com outras praias, como Brava, Santinho e as localidades de Capivari e Aranhas. Localiza-se 
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na costa leste, ao norte da Ilha de Santa Catarina, no município de Florianópolis, Estado de 

Santa Catarina, entre os paralelos 27º 25’ e 27º 30’, de latitude sul, e os meridianos 48º 20’ e 

48º 25’, de longitude oeste. Limita-se ao norte e a leste pelo oceano Atlântico, ao sul pelo 

Distrito de São João do Rio Vermelho e a oeste pela praia da Cachoeira do Bom Jesus 

(NOPES 2006, p. 26). Estes dados são visíveis na Figura 7. 

Figura 8 - Representação da Localização da Praia dos Ingleses 

 

Fonte: IPUF –In NOPES (2006, p.26) 

Figura 9: Mapa com a localização da Praia dos Ingleses na Ilha de Florianópolis e nos detalhes, 

foto aérea da Praia 

 

Fonte: Salvador (2011 pg 56) 

 Segundo Nopes (2006), o bairro de Ingleses cresceu sem planejamento urbanístico 

devido ao imenso crescimento da população fixa e flutuante turística, fazendo com que a 

organização do espaço físico, no bairro, ocorresse de modo diferenciado. Assim sendo, na 

orla, localiza-se a maioria dos hotéis e das casas de aluguel para temporada; a leste, em 

sentido ao Morro dos Ingleses (e início das Aranhas), encontram-se muitas propriedades de 



41 

 

“nativos”. Ao oeste, na orla (da pracinha em sentido ao Morro das Feiticeiras), foi construída 

a maioria dos edifícios, hotéis e condomínios destinados exclusivamente para veranistas e 

turistas, sendo uma área com construções mais verticalizadas. E na área denominada de Sítio, 

em sentido ao Rio Vermelho, tem-se a região mais residencial, onde vive a maioria dos 

moradores permanentes.  

 Quanto ao aumento da população fixa, Nopes (2006) acredita que 

[...] isto se dá devido a dois fatores relevantes: primeiro, porque os promissores 

balneários, em expansão, oferecem oportunidades de emprego em atividades da 

construção civil e na área de prestação de serviços e que o segundo grande fator de 

grande atração é a divulgação nos meios de comunicação, referindo-se a 

Florianópolis como a Capital do País com melhor qualidade de vida, conduzindo 

famílias inteiras ao dito “paraíso”.  

 

 A Tabela 5 a seguir mostra a evolução do crescimento da população do município de 

Florianópolis e no Distrito de Ingleses segundo os censos populacionais de 1996, 2000 e 

2010, organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Tabela 5– Evolução da população residente em Florianópolis e Ingleses do Rio Vermelho 

Localidade Sexo 1996 2000 2010 

Florianópolis Masculino 131.440 165.513 203.047 

 Feminino 139.841 341.781 421.240 

Ingleses do Rio Vermelho Masculino 3.895 8.215 14.493 

 Feminino 3.846 8.224 15.321 

Total  7.741 16.439 29.814 

Fonte: IBGE in COUTO (2011 pg 43) 

 O processo de modernização na praia dos Ingleses, de acordo com Nopes (2006), 

ocorreu de forma lenta, porque somente nas últimas décadas é que aconteceram modificações 

expressivas, dentre as quais, o Plano Diretor de Balneários, de 1985, que declarava como 

Área Especial de Interesse Turístico nove balneários da Ilha de Santa Catarina, sob a lei nº 

2193/85, e dentre estes, estava o Distrito de Ingleses do Rio Vermelho. O objetivo principal 

do Plano Diretor era regular e disciplinar a ocupação do solo, promovendo a localização, o 

acesso e a implantação das edificações, os limites para a construção e para a produção 

agrícola. Isso contribuiu para o processo de modernização do bairro dos Ingleses, pois onde 

antes havia apenas as propriedades rurais, surgiram lotes, calçadas, bares, hotéis, ruas e casas 

iluminadas, postos de saúde e escolas, fazendo com que a pequena comunidade de 
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pescadores, do norte da Ilha de Santa Catarina, viesse a se transformar em um próspero 

balneário. 

 Quanto à área da saúde, com o crescimento do bairro e o aumento da população fixa, 

intensificou-se a demanda nesta área. Em busca de soluções, na década de 1990, foi 

implantado, no bairro, o Programa Saúde da Família (PSF), favorecendo o surgimento de 

algumas experiências inovadoras. Sendo assim, o presente trabalho buscará descrever, através 

do relato de experiência de uma ACS, como se deu o processo de implantação do PSF no CS-

Ingleses e o trabalho desta profissional na equipe. Antes, porém, considera-se importante 

fazer um resgate histórico acerca da trajetória deste tipo de profissional no Brasil, a fim de se 

conseguir uma melhor análise do contexto estudado. 
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4. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-BREVE HISTÓRICO  

 

 De acordo com o Guia prático do Programa de Saúde da Família (BRASIL 2001), o 

PACS pode ser considerado um dos maiores avanços na história da saúde pública no Brasil e 

teve sua origem ligada à necessidade de enfrentar os graves índices de morbimortalidade 

infantil e materna no Nordeste. As ações principais são desenvolvidas através dos ACS que 

atuam junto à população do lugar onde residem. 

 Conforme a Portaria nº 1.886, que aprova as normas e diretrizes do PACS e PSF, o 

ACS atende entre 400 a 750 pessoas nos domicílios e nas instituições da comunidade, de 

acordo com a necessidade e realidade local. Caracteriza-se como um trabalhador Sui Generis, 

pois, de acordo com Nogueira (2000), além de prestar cuidados de saúde às pessoas, também 

faz trabalho de educação, ao orientar e informar os usuários, diferenciando-se dos demais 

profissionais de saúde, por não possuir especialização e não atuar em uma área específica.  

a grande especificidade do ACS (...) é que ele vive e intervém no processo saúde-

doença da comunidade num nível de interação próprio de quem participa de um 

mesmo universo simbólico, de uma mesma cultura. Assim, embora todos estejam 

preocupados com as questões de promoção à saúde, o ACS é o elemento central para 

fomentar movimentos sociais por melhores condições de vida (moradia, transporte, 

educação, lazer, acesso a serviços de saúde), pelo sentimento único de pertencer 

àquela comunidade. Nesta perspectiva ele atende aos princípios da promoção à 

saúde definidos nas conferências internacionais (...)¨ (PSF, 2000, p.13 in 

CARDOSO, 2006). 

  

A portaria nº 1.886 (BRASIL, 1997) previa que sua atuação estivesse centrada na 

promoção da saúde e prevenção de doenças, de acordo com as prioridades estabelecidas em 

função das necessidades de saúde identificadas no território ao qual o ACS estava vinculado. 

Apesar de ser integrante da equipe, este ACS não podia trabalhar ou desenvolver suas 

atividades dentro das unidades básicas de saúde, mas apenas nas residências e na comunidade. 

Posteriormente, ocorreram alterações em relação às normas e diretrizes previstas na portaria 

citada, sendo editada a de nº 648, de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2006), preservando a 

centralidade das atividades de prevenção e promoção da saúde na concepção do trabalho do 

ACS, porém, permitindo que o ACS viesse a desenvolver ações de saúde nas unidades 

básicas, desde que essas ações fossem vinculadas às atribuições definidas na referida portaria. 

O reconhecimento do ACS como profissional foi resultado de lutas, sendo que uma 

das primeiras conquistas nesse sentido foi a edição, em 4 de outubro de 1999, do Decreto 

Federal nº. 3.189 (BRASIL, 2002), estabelecendo as seguintes diretrizes para o exercício da 

atividade de Agente Comunitário de Saúde:  
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Art. 1.° Cabe ao Agente Comunitário de Saúde (ACS), no âmbito do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, desenvolver atividades de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos 

domicílios e na comunidade, sob supervisão competente. 

Art. 2.° São consideradas atividades do ACS, na sua área de atuação: 

I - utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade 

de sua atuação; 

II - executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 

III - registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças e 

outros agravos à saúde; 

IV - estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como estratégia 

da conquista de qualidade de vida; 

V - realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco 

à família; 

VI - participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor Saúde e 

outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 

VII - desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente Comunitário de 

Saúde. 

Parágrafo único. As atividades do ACS são consideradas de relevante interesse 

público. 

 

Art. 3.° O ACS deve residir na própria comunidade, ter espírito de liderança e de 

solidariedade e preencher os requisitos mínimos a serem estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde. 

Art. 4.° O ACS prestará seus serviços, de forma remunerada, na área do respectivo 

município, com vínculo direto ou indireto com o Poder Público local, observadas as 

disposições fixadas em portaria do Ministério da Saúde. 

Art. 5.° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 4 de outubro de 1999; 178.° da Independência e 111.° da República 

 

De acordo com o artigo 2.º deste decreto, as seguintes atividades são atribuições dos 

ACS em sua micro-área de atuação: 

 Cadastramento - É o primeiro contato com a comunidade da micro-área em que 

atua, registrando as informações a respeito de cada membro na ficha de cadastro 

do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) 

 Mapeamento – É a elaboração de um mapa visando o planejamento e o 

desenvolvimento do trabalho do ACS, com a localização das áreas de risco para 

a comunidade, assim como dos pontos de referência no dia-dia da comunidade. 

 Visitas domiciliares-Ocorrem no mínimo, uma vez no mês a cada família 

residente na micro-área de atuação do agente.  

 Ações coletivas-Participar de reuniões e encontros com grupos (gestantes, mães, 

pais, adolescentes, idosos entre outros), estimular as famílias a participarem das 

discussões referentes à comunidade como conselhos de direito. 

 Ações intersetoriais – além da saúde, o agente poderá atuar em outras áreas 

como: 

  Educação – identificação de crianças em idade escolar que não estão 

freqüentando a sala de aula; 

 Cidadania/direitos humanos – ações humanitárias e solidárias que interfiram de 

forma positiva na melhoria da qualidade de vida (reforço a iniciativas já 

existentes de combate à violência e criação de comissões em defesa das famílias 

expostas à fome e a desastres naturais como secas e enchentes). 

  

 

Cabe aqui uma análise dos decretos acima citados, ressaltando a importância e o 

enorme campo de ação dos ACS. Este, por ser um morador da comunidade conhece as 
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pessoas e o seu linguajar, vivencia circunstâncias semelhantes, e possui muitas vezes as 

mesmas crenças dos membros da região onde atuam, estas peculiaridades o distingue dos 

outros profissionais da equipe. Podendo ser considerado assim um facilitador da promoção de 

saúde e prevenção de agravos, por meio de ações educativas e de acompanhamento a 

indivíduos, famílias e grupos, aos indivíduos e coletivos sociais.  

Apesar dos avanços, de acordo com Nascimento (2005) os ACS desde a implantação 

do PACS, aspiram ao reconhecimento legal da profissão, lutando pelos seus direitos 

trabalhistas e sociais. No início do programa, como afirma Theisen (2004), a maioria dos 

municípios não reconhecia aos ACS os direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal, 

na CLT, ou mesmo no regime estatutário.  

No que se refere às condições de trabalho dos ACS, Nogueira et al (2000, p.19), em 

seus estudos, constatam que:  

Os ACS surgiram como vítimas de uma conjuntura geral de desregulamentação das 

condições sociais de trabalho, que marca a década de 90. Ao contrário de outros 

grupos de trabalhadores, não aconteceu de perderem benefícios e direitos, já que a 

categoria não existia previamente. Mas, ao surgirem como fruto de uma política 

social, viram-se defrontados com muitos entraves no acesso à tradição brasileira 

desses direitos e benefícios, na medida em que eles deixaram de ser alvo essencial 

das políticas públicas. 
 

Nesse sentido, cabe destacar a elaboração de um projeto de lei que culminou com a 

primeira medida legítima visando à profissionalização dos ACS, a Lei n.º10.507, de 10 de 

julho de 2002 (BRASIL, 2002), que cria a Profissão de Agente Comunitário de Saúde e dá 

outras providências, garantindo, a partir de então, vínculo empregatício, como está destacado 

no texto que segue:  

Art. 1º.  Fica criada a profissão de Agente Comunitário de Saúde, nos termos desta 

Lei.  

Parágrafo único. O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á 

exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.  

Art. 2º. A profissão de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se pelo exercício 

de atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações 

domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local deste.  

[...] 

Art. 4o O Agente Comunitário de Saúde prestará os seus serviços ao gestor local do 

SUS, mediante vínculo direto ou indireto.  

Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Saúde a regulamentação dos serviços de 

que trata o caput.  

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica ao trabalho voluntário.  

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

.  
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 Entretanto, a conjuntura da época caracterizava-se pela flexibilização
12

 e pela disputa 

de interesses sobre o mercado de trabalho, bem como o controle do exercício profissional. Foi 

nesta circunstância que o Ministério da Saúde publicou o documento intitulado de 

“Modalidade de Contratação dos Agentes Comunitários de Saúde” (Taveira 2010), o qual 

trazia em seu texto indicações de formas indiretas de contratação (contrato, convênio ou 

parceria com entidades privadas). Porém, na avaliação do Ministério do Trabalho, estas 

formas de contratação levariam ao enfraquecimento das relações trabalhistas, assim sendo, 

com o objetivo de legalizar e fortalecer as relações trabalhistas dos ACS e do combate de 

endemias, em fevereiro de 2006, promulgou-se a Emenda Constitucional 51, que foi 

regulamentada pela lei 11.350, de outubro de 2006. 

 Apresentam-se, na sequência, os parágrafos da lei referentes à contratação dos ACS, 

que expressam a mais recente conquista em relação ao acesso do ACS no serviço público, por 

meio do processo seletivo público: 

Art. 1º As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 

Endemias passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.  

Art. 2º O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias, nos termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos 

entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou 

entidade da administração direta, autárquica ou fundacional.  

Art. 8º Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias 

admitidas pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - 

FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se 

ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local 

dispuser de forma diversa.  

Art. 9º A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate 

às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e 

requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  

Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do 

Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a existência de anterior 

processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no parágrafo único do 

art. 2º da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se 

como tal aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos 

no caput.  

Art. 14. O gestor local do SUS responsável pela contratação dos profissionais de que 

trata esta Lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais 

aspectos inerentes à atividade, observadas as especificidades locais.  

Art. 16. Fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes 

Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de 

combate a surtos endêmicos, na forma da lei aplicável.  

                                                           
12

 ¨A expectativa criada com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi muito grande, principalmente 

no tocante às mudanças que poderiam ser implementadas no âmbito das relações capital/trabalho. No entanto, o 

primeiro ano da administração foi marcado pela austeridade na economia, seja na política monetária, seja na 

política fiscal. Esta estratégia resultou no aumento da taxa de desemprego e na redução da massa salarial e do 

rendimento médio dos ocupados, nos primeiros doze meses.¨ (RODRIGUES et al, 2008). 
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Art. 17. Os profissionais que, na data de publicação desta Lei, exerçam atividades 

próprias de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, 

vinculados diretamente aos gestores locais do SUS ou a entidades de administração 

indireta, não investidos em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo 

disposto no parágrafo único do art. 9º, poderão permanecer no exercício destas 

atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo ente 

federativo, com vistas ao cumprimento do disposto nesta Lei.  

 

 Embora este profissional tenha conseguido, após muitas lutas, progressos 

significativos em relação ao vínculo empregatício, a questão da sua profissionalização ainda 

encontra muitas barreiras, sobretudo devido às exigências mínimas por parte do governo a 

respeito da escolaridade, pois no início do PACS, o Ministério da Saúde estabelecia como 

critério que este profissional soubesse apenas ler e escrever. Segundo Morosini et al (2007), a  

formação do ACS era de responsabilidade do enfermeiro, com a participação dos membros da 

equipe, sendo realizada em serviço, de forma  continuada, gradual e permanente. Somente em 

2002, com a lei 10.507
13

, que instituiu a profissão de ACS, é que passou a ser exigido o 

ensino fundamental completo, exceto para os que já atuavam antes da data, que deveriam 

concluir um curso de qualificação básica.  

Quanto aos critérios para admissão, segundo o Guia Prático do PSF (Brasil 2001), o 

ACS diferencia-se dos outros membros da equipe, pois não necessita ter conhecimentos 

prévios, sendo que o treinamento a respeito das ações que irá desenvolver ocorre após ser 

aprovado na seleção, e a partir daí ele é supervisionado pelo enfermeiro. Ressalta-se que 

qualquer membro da comunidade que se enquadre no perfil estabelecido pode inscrever-se e 

submeter-se ao processo seletivo instituído pela Secretaria Municipal de Saúde e ou processo 

congênere. 

Conclui-se, então, que, apesar de desenvolver um trabalho complexo, o ACS possui 

características diferenciadas em relação aos outros membros da equipe, sobretudo pela 

dimensão educativa, sendo este um dos itens a que se pretende dar destaque na próxima seção. 

                                                           
13

 Art. 3º. O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da 

profissão:  

I - residir na área da comunidade em que atuar;  

II - haver concluído com aproveitamento o curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário 

de Saúde;  

III - haver concluído o ensino fundamental.  

§ 1o Os que na data de publicação desta Lei exerçam atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde, na 

forma do art. 2o, ficam dispensados do requisito a que se refere o inciso III deste artigo, sem prejuízo do disposto 

no § 2o.  

§ 2o Caberá ao Ministério da Saúde estabelecer o conteúdo programático do curso de que trata o inciso II deste 

artigo, bem como dos módulos necessários à adaptação da formação curricular dos Agentes mencionados no § 

1o.  

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “A educação é um processo contínuo que orienta e conduz o 

indivíduo a novas descobertas a fim de tomar suas próprias decisões, 

dentro de suas capacidades.” Paulo Freire. 
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5. RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Apresenta-se, nesta seção, o relato de uma experiência vivenciada durante os oito anos 

de atuação como ACS no Centro de Saúde Ingleses, no município de Florianópolis. Com esta 

descrição, pretende-se trazer à discussão sua inserção laboral no atual sistema de saúde, 

explicitando-se as principais questões a serem enfrentadas no cotidiano de um Centro de 

Saúde. Apontando problemas recorrentes observados no dia-a-dia do CS, dentre estes: a falta 

de pessoal de todos os níveis, principalmente ACS; as implicações no trabalho deste 

profissional em decorrência da sobrecarga de atividades; a baixa escolaridade exigida para a 

contratação deste profissional, o que faz com que o processo educativo do ACS não se realize 

de forma regular, estruturada e formal, e sim na forma de iniciativas pontuais e restritas, sem 

um planejamento específico; a questão dos vínculos empregatícios dos ACS no município de 

Florianópolis, por fim, o relato servirá para demonstrar como ocorreu, ao longo dos anos a 

organização política dos profissionais, demonstrando que a representação da categoria se da 

através de sindicatos generalistas que congregam diversas categorias na mesma instituição. 

 A escolha do relato de experiência como instrumental deve-se ao fato de que este, 

como afirma Medeiros (1997), muitas vezes, dá mais vida e significado para a leitura do que 

se fosse apenas um texto analítico. 

 

Figura 9- Centro de Saúde Ingleses (atualmente) 

 

 

Fonte: http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/saude/secretaria/uls.php?id_uls=17 

 

Buscando melhor compreensão a respeito do processo de implantação da ESF no 

bairro de Ingleses, inicialmente será feito um resgate histórico, utilizando dados
14

 publicados 

no blogspot atenção primaria floripa, pois, são informações anteriores a 2004, ano do inicio da 

trajetória como Agente Comunitária de Saúde no município de Florianópolis.  

                                                           
14

 Foram realizadas pesquisas acerca do histórico da CS Ingleses e não foram encontradas, para tanto serão 

utilizadas as informações do referido blog. 

http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/saude/secretaria/uls.php?id_uls=17
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Neste, enfatizasse que o Centro de Saúde Ingleses (CSI) existe desde o início da 

década de 1980, antes da criação do Sistema Único de Saúde, e suas instalações na época 

eram onde  hoje esta localizado o CS Santinho. No começo era apenas um postinho de 

vacinação, e todo atendimento médico era realizado somente uma vez por semana, para um 

número limitado de pessoas. As primeiras modificações iniciaram no fim da década de 1990, 

com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), quando o atendimento passou a ser 

de 40 horas semanais, sendo realizado por médicos e profissionais de enfermagem, com o 

objetivo de alcançar um modelo ideal que desse conta dos preceitos básicos da Atenção 

Primária (APS), segundo os quais cada equipe de saúde da família deve  oferecer acesso 

facilitado e atenção continuada às pessoas de sua área de abrangência ou de sua lista. Em 

outras palavras, os atendimentos deixam de ser pontuais e os profissionais passam a 

acompanhar as pessoas ao longo de suas vidas.  

No ano de 1996, com a implantação do PSF, na área de abrangência da unidade de 

saúde, ocorreram mudanças significativas na busca de um modelo de APS que viesse a 

garantir melhor qualidade de vida da população, bem como a continuidade, a integralidade e a 

coordenação da assistência. Para tanto, seria necessário que o primeiro contato dos usuários 

ocorresse de modo facilitado e sem entraves burocráticos, pois segundo Starfield (2004), a 

APS: 

É definida como o primeiro contato na rede assistencial dentro do sistema de saúde, 

caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, 

além da coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada 

na família, da orientação e participação comunitária e da competência cultural dos 

profissionais (STARFIELD, 2004). 

 

 A contratação dos ACSs, de acordo com gaio (2001), iniciou-se a partir de 1999, 

sendo admitidos na época 600 ACS por meio de processo seletivo, realizado através de prova 

escrita e entrevista, todo o processo foi supervisionado por enfermeiros. Quanto ao vínculo 

empregatício, estes ACS foram inicialmente contratados pela Associação Florianopolitana de 

Voluntários (AFLOV), ligada à Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), e regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com prazo indeterminado. Somente a partir da Lei 

Complementar nº 307/2007 
15

, o município de Florianópolis criou os cargos de empregados 

públicos para os Agentes Comunitários de Saúde, passando a contratá-los diretamente via 

Secretaria Municipal de Saúde, através de processo seletivo, regime de CLT e prazo 

indeterminado. 

                                                           
15

 Ver anexo B 
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De acordo com Nogueira, Silva e Ramos (2000), os vínculos empregatícios dos 

Agentes Comunitários de Saúde podem ser assim caracterizados: estatutário, admitido por 

concurso público; contrato pela CLT por prazo indeterminado, através de contrato direto com 

a secretaria municipal, ou indireto, intermediado por uma empresa ou associação; cargo 

comissionado; e ainda contrato excepcional por tempo determinado. 

Quanto à forma de admissão dos ACS, através de processo seletivo, este é considerado 

uma exceção à regra, pois, de acordo com os termos do art. 37, inciso I, da Constituição 

Federal de 1988, a investidura em cargo ou emprego público da administração pública 

depende de aprovação prévia em concurso público, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

 Como acima citado, no ano de 2004 iniciou-se minha trajetória como Agente 

Comunitária de Saúde no município de Florianópolis, mais especificamente no bairro de 

Ingleses, após a realização de processo seletivo do qual participaram aproximadamente 140 

pessoas, para um total de quatro vagas.  

 Experiência? Nenhuma é claro, pois, a expectativa inicial que tínhamos (eu e mais três 

colegas que entraram no mesmo período) era a de que passaríamos por um curso de 

capacitação. Para nossa surpresa a coordenadora do CS, uma enfermeira, chamou cada uma 

separadamente na sala abrindo um mapa no chão e dizendo que tínhamos que cadastrar todas 

as famílias e mapeá-las. A primeira sensação foi de impotência, porém não deixamos 

transparecer que não tínhamos entendido nada, pois, precisávamos daquele emprego, só mais 

tarde procuramos as ACSs ¨veteranas¨ para nos auxiliar, sendo a única ¨capacitação¨ que 

tivemos no início da  nossa atuação como ACSs. 

Quanto às ações de formação e acompanhamento, não ocorreram alterações 

significativas sendo na maioria das vezes sem planejamento estruturado, e quando 

aconteciam, nem sempre conseguíamos liberação para a participação dos cursos oferecidos 

(estas não eram permitidas, principalmente em época das campanhas de vacinação), e na 

maioria das vezes, eram abertos à comunidade em geral e os assuntos tratados não eram 

exclusivos para os ACSs. Por exemplo, quando havia ameaça de algum surto de dengue, as 

capacitações eram específicas sobre este tema, não se pretende afirmar que estes não fossem 

importantes, porém, seria mais produtivo que os temas abordados tivessem relação com a 

realidade do dia-a-dia, vivenciadas no contexto social da comunidade. 

Quanto às iniciativas do governo visando à formação dos ACS, de acordo com Barros 

(2010, p. 82): 
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Valendo-se do cenário favorável das políticas públicas, em 2004 desenvolveu o 

curso de Formação do Técnico Agente Comunitário de Saúde. Essa estratégia 

objetivava investir na adequação da escolaridade e na definição do perfil 

profissional, favorecendo a autonomia intelectual de forma a incorporar, 

definitivamente, o ACS no quadro dos trabalhadores da saúde.  

O MS estruturou o curso técnico do ACS em três etapas sequenciais, 

totalizando carga horária mínima de 1.200 horas, assim distribuídas:  

Etapa I – 400 horas, sem exigência de escolaridade, com o objetivo de 

desenvolver o perfil social do Técnico Agente Comunitário de Saúde e seu papel no 

âmbito da equipe multiprofissional da rede básica do SUS;  

Etapa II – 600 horas, qualificação profissional de nível técnico, exigindo 

conclusão do Ensino Fundamental e voltada à promoção da saúde e a prevenção de 

doenças, dirigida a indivíduos e grupos específicos e às doenças prevalentes;  

Etapa III – 200 horas, habilitação técnica, exigindo a conclusão do ensino 

médio e com a finalidade de consolidar os temas da promoção, prevenção e 

monitoramento das situações de risco ambiental e sanitário.  

O curso de formação como um todo foi baseado no ensino por 

competências, conforme recomendações da LDB e da Resolução Nº04/99 da 

Câmara de Educação Básica. As competências profissionais do curso reuniam três 

dimensões do saber que se expressam em habilidades (saber-fazer), conhecimentos 

(saber-conhecer) e atitudes (saber-ser). Dessa forma, foram contempladas seis 

competências esperadas do ACS, distribuídas em três eixos estruturantes e 

integradores de atuação desse profissional. Todo o processo formativo foi pautado 

na promoção da saúde e prevenção dos agravos e cada competência teria de 

expressar uma dimensão da realidade de trabalho desse profissional relacionada às 

demais competências, favorecendo uma formação abrangente. 

 

No que diz respeito à realização, no município de Florianópolis, do Curso de 

Formação Inicial do Agente Comunitário de Saúde
16

, este ocorreu entre março e julho de 

2010, sendo promovido pela Escola de Formação em Saúde (EFOS), em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, vindo ao encontro do que estabelecia o 

decreto nº 3.189, de 4 de outubro de 1999 (fixa as diretrizes para o exercício profissional do 

Agente Comunitário de Saúde) e a lei nº 10.570, de 10 de julho de 2002 ( cria a profissão de 

Agente Comunitário de Saúde - ACS). Os conteúdos do curso foram divididos em duas 

unidades temáticas: Perfil Social e Processo de Trabalho em Saúde do ACS e Promoção da 

Saúde, perfazendo um total de 400 horas (120h de discussão teórica e 280 horas de atividades 

práticas) e contemplando 100% dos ACS que estavam na ativa.  

Os ACS são os únicos profissionais de saúde do SUS, contratados sem uma formação 

específica, e se capacitados, passariam a ser como outros membros da equipe, técnicos em 

saúde. Sem dúvida, este aprendizado auxiliaria no desenvolvimento da reflexão e a 

intervenção crítica, repercutindo positivamente em seu trabalho e na sociedade, 

principalmente pelo fortalecimento de sujeitos críticos e propositivos, 

No município de Florianópolis em relação à capacitação citada, até o presente 

momento, somente se concretizou a primeira etapa de 400 horas, justamente a que não faz 

                                                           
16

 Ver anexo A 
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exigências de escolaridade. Quanto a segunda etapa de 600 horas, que proporcionaria uma 

qualificação profissional de nível técnico e para a qual a escolaridade mínima necessária seria 

o ensino fundamental, e a terceira etapa, de 200 horas, visando à habilitação técnica e que 

exige escolaridade mínima de ensino médio, até o presente momento estas não foram 

realizadas.  

Em seu estudo a respeito do trabalho do Agente Comunitário de Saúde e das propostas 

de formação profissional dos ACSs, (Monteiro et al 2011, p. 156 apud BORNSTEIN et al, 

2009, p. 195), refletem sobre propostas de formação profissional, apontando limites e 

possibilidades para viabilizar este processo educativo: 

Na atual conjuntura, não tem sido possível garantir integralmente a 

formação técnica no âmbito da política de gestão do trabalho em saúde, em nível 

nacional. Os principais argumentos contrários à formação técnica dos ACS  tem se 

concentrado em torno da lei de responsabilidade fiscal, em função de um possível 

aumento excessivo dos gastos com salários desses trabalhadores, se tornados 

técnicos. A proposta de formação técnica do ACS, deste modo, está sendo 

inviabilizada por ter financiamento garantido somente para a realização da etapa 

formativa I. Primeiro, porque esta etapa, além de responder à exigência da lei n. 

11.350 de 2006, que regulamenta a profissão de ACS,  também atende aos interesses 

dos gestores, que temem a exigência de aumento salarial em função da formação 

técnica, aliada a mudanças no perfil desse trabalhador, se transformados em 

técnicos. 

 

Buscando reforçar os argumentos até aqui expostos apresenta-se um estudo feito 

Florianópolis/SC no ano de 2007, visando caracterizar o perfil socioeconômico, demográfico 

e de trabalho dos ACSs. Assim sendo, os autores Lanzoni et al (2012) realizaram, um estudo 

do qual participaram 470 ACSs (95,33%), de um total de 516 que faziam parte do quadro de 

funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. A escolaridade foi um dos itens levantados e a 

Tabela 7 apresenta os dados coletados. 

Tabela 7- número e a porcentagem do nível de escolaridade dos ACS no município de Florianópolis em 

2007: 

Escolaridade Número Porcentagem 

Médio Completo 306 65,11 

Fundamental Completo 55 11,70 

Médio Incompleto 38 8,09 

Superior Completo 19 4,04 

Superior Incompleto 19 4,04 

Fundamental Incompleto 19 4,04 

Não Respondeu 14 2,98 

Fonte: Lanzoni et al (2012, p. 60). 
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Ao se analisar a tabela, conclui-se que a grande maioria (65,11%) dos ACS, na época, 

já havia concluído o ensino médio, sendo que 8,08% estavam cursando o ensino superior ou 

tinham finalizado, portanto, já cumpriam com o quesito escolaridade exigidos para a 

concretização da terceira etapa. 

No entanto, embora tenha havido um crescimento na escolaridade, o ACS continua 

sendo visto, em Florianópolis, como alguém que tem ensino fundamental, pois não houve 

investimento na qualificação profissional específica e também não há plano de cargos e 

salários específico para os agentes. Assim sendo, de acordo Lanzoni et al (2012): 

Considera-se positiva a elevação do nível de escolaridade dos ACS de Florianópolis, 

visto que seu reflexo pode favorecer os processos interacionais com a comunidade e 

equipe, bem como, ampliar a criticidade e criatividade do trabalhador. Assim sendo 

o caminho seria a profissionalização do ACS uma vez que esta força de trabalho é 

considerável frente ao número total de profissionais de saúde e, em especial, porque 

este é o sujeito que tem chegado às residências com maior frequência. Portanto, 

retratá-los pode representar avanços na gestão de pessoas em saúde e, por 

conseguinte, na estruturação do próprio modelo. 

 

 Também  Ferraz; Aertz (2005) concordam que, quanto maior o nível de escolaridade, 

maiores condições terá o ACS de aprender, incorporar novos conceitos e orientar as famílias 

sob sua responsabilidade.  

Um dos fatores agravantes desta desvalorização do trabalho do ACS encontra-se na 

baixa escolaridade exigida pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde.  

É importante relembrar que no início do PACS era necessário que os candidatos a ACS 

soubessem apenas ler e escrever, sendo que os ensinos técnicos viriam depois, com cursos 

fornecidos pelo Poder Público, sob a responsabilidade do profissional de enfermagem da ESF,  

que deveria supervisionar, coordenar e realizar as atividades de educação permanente dos 

ACS. 

Manifestando-se sobre o assunto, Morosini et al (2007) enfatizam que  

a (não) escolarização do ACS, justificada pela necessidade de esse trabalhador ser 

representativo da comunidade em que atua, denota a desvalorização da dimensão 

conceitual de sua qualificação, o que fortalece a desvalorização social desse 

trabalhador, sustenta a sua baixa remuneração e se contrapõe à pauta política por 

uma melhor qualificação dos trabalhadores da saúde, de uma maneira geral.  
 

Somente a partir de 2002, com a Lei 10.507, de 10 de julho de 2002, foi estabelecido 

que os candidatos que viessem a atuar como ACS, a partir daquela data, teriam que ter o 1º 

grau completo, porém, esta exigência não mudou muito a realidade destes profissionais, que 

continuaram numa posição diferenciada dos outros membros da equipe, pois os demais 

técnicos necessitam ter qualificação específica na área em que vão atuar. Ou seja, em relação 

aos ACSs, a escolaridade mínima exigida pode ser considerada um agravante, pois apesar da 
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experiência adquirida com a prática, torna-se uma mão de obra barata. Além disso, segundo 

Seabra (2006), ele passa a ser sobrecarregado com tarefas que são ou não de sua atribuição, 

tornando-se, assim, um “tapa-buraco” da carência de outros. 

 Alem da falta de qualificação, a defasagem de pessoal sempre foi um problema da 

unidade, e esta não se dá somente com os ACS, mas com todos os profissionais que fazem 

parte das equipes de ESF. Pois apesar, do número de equipes do CS Ingleses ter aumentado, 

passando de duas para seis, a proporção existente entre a população e os profissionais nunca 

foi ideal, devido a estes e outros fatores é que se buscou implantar vários modelos de acesso, 

sendo testadas pelo menos quatro formas diferentes, com mudanças na marcação de consultas, 

na atenção à demanda espontânea, no papel do enfermeiro, no atendimento clínico, entre 

outras modificações. 

 Na Figura 10 a seguir podem-se observar as mudanças ocorridas em relação aos 

modelos de atenção implantados na unidade nos últimos trinta anos, demonstrando que 

inicialmente este primeiro contato não visava à continuidade do atendimento, mas somente à 

cura da doença. 

 

 

 

Figura 11- Linha do tempo da rede de saúde no bairro de Ingleses com destaque para os modelos de atenção nos 

últimos 30 anos. 

 

 

Fonte: http://atencaoprimariafloripa.blogspot.com.br/2012/03/informativo-rede-aps.html 

 

Na tentativa de facilitar o acesso da população, foi implantada, por parte de uma das 

equipes, uma linha direta de telefone, por meio da qual poderiam ser marcadas as consultas, e 

ainda se forneceu o endereço eletrônico - email para a população (este recurso, atualmente, 
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conta com 90% de adesão por parte das equipes). A princípio, estas mudanças buscavam 

somente agilizar a marcação de consulta, contudo, serviram também para que as pessoas 

tirassem dúvidas sobre saúde, solicitassem visitas, renovassem as receitas, tivessem 

orientações sobre a organização do CS, e ainda, para avisar as pessoas sobre o funcionamento 

do CS. Em relação à melhoria de acesso para os usuários,  observou-se durante as visitas 

domiciliares que a população, de maneira geral, demonstra satisfação, principalmente pelo 

modo rápido e objetivo como acessam as suas equipes. A Figura 11 que segue mostra a 

evolução do uso do email. 

 

Figura 11- evolução do uso da comunicação por email em uma das equipes de saúde da família do CS Ingleses. 

 

 

Fonte: http://atencaoprimariafloripa.blogspot.com.br/2012/03/informativo-rede-aps.html 

 

 Nesta busca da garantia desta integralidade, o trabalho do ACS é de suma importância, 

pois tem como particularidade o pertencimento à comunidade onde atua, sendo considerado 

um “elo” entre o CS e a comunidade. Esta proximidade, segundo Starfield (2004), possibilita 

o desenvolvimento de atributos, como competência cultural e orientação comunitária, os 

quais, segundo a autora, podem ser considerados inerentes a este profissional. A maior 

aproximação por parte do ACS permite a identificação das particularidades (cultura, 

diferenças étnicas e raciais, entre outras) da população bem como de suas verdadeiras 

necessidades, auxiliando no diagnóstico das situações de risco, bem como permitindo à 

equipe de ESF fortalecer as relações com a população para que esta retorne ao serviço de 

saúde do qual estava afastada.  

No entanto, apesar de todas as alterações realizadas no CS, os desafios continuam, 

bem como a necessidade constante de ajustes, de forma a garantir a integralidade das ações, 

pois os “arranjos internos” realizados no CS Ingleses, objetivando facilitar o acesso aos 
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usuários, não contribuíram para resolver, principalmente, a questão da defasagem no que se 

refere ao número de ACS.  Atualmente, o CS Ingleses prevê seis equipes de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), com seis microáreas cada uma, havendo a necessidade de trinta e 

seis ACSs, todavia, hoje, apenas dezoito ACSs estão em atividade, portanto, há uma 

defasagem em relação ao que é definido pelo Ministério da Saúde, pois 50% das micro-áreas 

estão descobertas no atendimento desses profissionais. 

De acordo com relatório do Plano Municipal de Saúde de Florianópolis 2011-2014, 

sstes dados se confirmam, pois, até o ano de 2010 o quadro de RH da Secretaria de Saúde de 

Florianópolis, teve um aumento significativo, e apenas a categoria de ACS apresentou 

tendência de redução. 

  Apresenta-se, a seguir, a Tabela 6, sobre a relação entre o número de ACS e o número 

de habitantes: 

Tabela 6 – Distribuição dos ACS segundo porte populacional e a relação ACS/habitante na área de 

abrangência do CS-Ingleses 

CS População N° de ACS             ACS/habitante 

Ingleses 30.000 15 2000 

Fontes: http://atencaoprimariafloripa.blogspot.com.br/2012/03/informativo-rede-aps.html /observação 

da própria autora 

  Na tabela, verifica-se que a relação ACS/habitante é bem superior ao que é 

preconizado pelo Ministério da Saúde, ou seja, existe um ACS para cada 150 famílias e 750 

pessoas (BRASIL, 2001). Esta defasagem é um dos fatores causadores da sobrecarga de 

trabalho, pois, além das atividades que desempenha na sua microárea, este profissional realiza 

atividades burocráticas, como trabalho interno, preenchimento de dados do SIAB, marcação 

de consultas, dentre outras. Além disso, faz buscas nas microáreas descobertas, o que 

ocasiona a leitura, por parte dos gestores, da baixa produtividade do seu trabalho, pois, não é 

permitido registrar as atividades realizadas em áreas descobertas. A avaliação do trabalho 

destes profissionais é feita por meio de indicadores numéricos, isto é, a partir da quantidade 

de procedimentos e não da qualidade, no entanto, o trabalho do ACS tem uma dimensão 

relacional e educacional no seu cotidiano que não é valorizada na avaliação da qualidade do 

seu trabalho. As exigências quantitativas e não qualitativas comprometem significativamente 

a qualidade da atenção de saúde prestada à população. Segundo os outros profissionais que 

integram a equipe, são constantes os questionamentos feitos pelos usuários a respeito dos 

motivos pelos quais os ACS não realizam regularmente as visitas domiciliares, comentando, 



58 

 

muitas vezes, que têm dúvidas a respeito da qualidade do trabalho dos ACS e da real 

importância deste profissional.  

Destarte, enquanto o trabalho do ACS estiver centrado somente em notificações e 

acompanhamentos, visando somente à produtividade e deixando de lado as particularidades 

que permeiam as relações sociais, este deixa de lado atribuições importantes como a escuta, o 

vínculo e observação. 

 Outro ponto a ser destacado refere-se às diferenças existentes no modo de efetivar o 

registro dos relatórios das atividades dos membros da equipe de ESF no Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), o qual contém informações das condições de saúde do 

município (cadastro das famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde e 

composição das equipes de saúde atuantes no sistema da atenção básica). 

 Inicialmente, os relatórios dos ACS eram feitos em fichas mensais monitoradas por 

enfermeiros, e emitidas no final do mês, via malote, para a secretaria de saúde. Mas após o 

contrato direto com a Secretaria Municipal de Saúde, estes passaram a registrar suas 

atividades através do Cadastro Família (CADFAM), um sistema de cadastramento online dos 

dados da população, possibilitando à gerência ter relatórios e estatísticas destas informações. 

Em relação aos outros técnicos da equipe, estes utilizam um sistema informatizado 

(Infosaúde) para armazenar e registrar os dados de cada usuário que passa pelo centro de 

saúde. 

  Dessa maneira, conclui-se que foram criados dois programas distintos de relatórios 

dentro da mesma equipe, cujos dados não se cruzam. Conseqüentemente, as observações 

feitas durante as visitas dos ACS, na maioria das vezes, não são integradas à história clínica-

prontuário e eles não tem permissão para escrever no mesmo, a fim de que seja adicionada a 

sua visão psicossocial à lista de problemas dos usuários. 

 Assim sendo, apesar do Agente Comunitário de Saúde ser facilitador do acesso das 

pessoas aos serviços de saúde e constituir um elo importante entre usuários e gestores, como 

afirma Silva (2001), ele continua  

 não dispondo de instrumentos, de tecnologia, aqui incluídos os saberes para as 

diferentes dimensões esperadas do seu trabalho. Essa insuficiência faz com que 

acabe trabalhando com o senso comum, com a religião e, mais raramente, com os 

saberes e os recursos das famílias e da comunidade. Há saberes de empréstimo para 

o pólo técnico, não os há para a dimensão considerada como mais política, nem há 

propostas ou trabalho consistente do agir comunicativo. 
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Cabe destacar ainda o Art. 6º da Instrução Normativa 010/201117 da Secretaria 

Municipal de Saúde de Florianópolis que resolve:  

 

De acordo com a realidade local, a necessidade do serviço e a autorização prévia do 

enfermeiro (a) supervisor (a), o agente comunitário de saúde poderá realizar visita 

domiciliar de segunda a sexta-feira, no horário das 17 às 21h, num total de 8h/mês. § 

1º. Este tempo deverá ser computado dentro da carga horária de trabalho, não 

caracterizando horas e compensado, preferencialmente no inicio do turno, o qual irá 

realizar as atividades além das 17h. 

 

 A reflexão que se propõe, ao serem apresentados estes dados, é indagar qual a 

intencionalidade, por parte do poder público, ao regularizar estas condições de trabalho 

exaustivas para os ACSs, na execução diária de suas funções, quando os mesmos, como foi 

descrito, já estão sobrecarregados pela defasagem do quadro funcional, dentre outros fatores.  

Ao invés de regulamentações burocráticas, o caminho para que o ACS viesse a realizar seu 

trabalho com maior perspectiva de sucesso e menor sofrimento individual seria o seu 

envolvimento em projetos intersetoriais, bem como capacitações e educação permanente. 

Formando assim um profissional vigilante aos problemas ou riscos específicos da área da 

saúde, e com olhar atento para a qualidade de vida da população, oportunidades de lazer, de 

trabalho e habitação, entre outras, suprindo a carência de saberes que faz com que acabe 

trabalhando com o senso comum, com a religião e, mais raramente, com os saberes e os 

recursos das famílias e da comunidade. Este empoderamento
18

 possibilitaria que passasse a 

contribuir de maneira mais efetiva para as questões relativas à saúde, à qualidade de vida e à 

cidadania da população e do próprio agente comunitário de saúde. 

 A mobilização coletiva sempre foi uma dificuldade enfrentada pelos ACS no 

município, principalmente por estarem muito dispersos em toda a cidade, dificultando assim a 

comunicação e a realização de reuniões e assembléias. Apesar disto, ocorreu a fundação da 

Associação Florianopolitana dos Agentes de Saúde e Endemias (AFASE) no ano de 2005 e 

posteriormente a tentativa de fundação do sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e os 

Agentes de Combate às Endemias (ACE), porém não houve adesão significativa para que este 

se consolidasse. Esta falta de integração, é uma das causas que fez com que estes profissionais 

sempre estivessem ¨representados¨ no município por sindicatos generalistas que congregavam 

diversas categorias na mesma instituição, tornando morosos os processos, e reivindicações 

relacionados aos ACS 

 

                                                           
17

 Anexo C 
18

 De acordo com Schiavo e Moreira (2005) ,o empoderamento representa a obtenção de informações adequadas, 

com vistas a um processo de reflexão e de tomada de consciência quanto à situação atual. 
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em 1978, com a declaração de Alma-Ata, surgiram novos conceitos de Atenção 

Primária de Saúde, com princípios, como primeiro contato (acesso), a integralidade, a 

longitudinalidade, (atenção às pessoas ao longo do tempo) e a coordenação do cuidado 

(referências a outros serviços e ações de saúde), trazendo ainda novas propostas, como: 

ampliação dos conceitos de saúde segundo os quais as ideias de investimentos em saúde 

estariam vinculadas com o desenvolvimento socioeconômico da comunidade; direito à "Saúde 

para Todos no Ano 2000", principalmente por meio da Atenção Primária à Saúde (APS). 

 Porém, devido a diversos fatores, a trajetória da implantação e do acesso aos sistemas 

de saúde em nível mundial possui características diferenciadas, sendo que, no Brasil, até antes 

da criação do SUS, somente tinha direito de usufruir quem contribuía, e somente a partir da 

Constituição Federal de 1988, conceitos como Universalidade, integralidade e Equidade 

passaram a fazer parte das políticas públicas de saúde.  

 De acordo com Starfield (1994), um sistema de saúde atinge as principais ideias 

contidas na declaração de Alma-Ata a partir do momento em que sua organização se realize 

em torno de quatro características elementares: primeiro contato, abrangência, continuidade e 

coordenação do cuidado, tanto no plano individual quanto no coletivo. 

Ainda segundo Starfield et al (2005): 

o conceito de APS trabalhado circunscreve-se, no geral, aos indicadores 

assistenciais: oferta de serviços de cuidado à saúde integrados e acessíveis, através 

de clínicos responsáveis por abordar uma ampla maioria das necessidades de 

cuidados pessoais em saúde,desenvolvendo uma parceria sustentada com pacientes e 

praticada no contexto da família e comunidade  

 

 No Brasil, mesmo com a implantação do SUS há mais de vinte anos, a Universalidade, 

integralidade e Equidade na saúde ainda não são uma realidade, pois, muitos brasileiros ainda 

encontram inúmeras dificuldades para acessar os serviços de saúde. Uma forma de ampliar 

este acesso foi a criação, em 1994, do Programa Saúde da Família, atualmente Estratégia 

Saúde da Família, presente em quase todo território nacional, porém, apesar disto, ainda há 

muito a ser feito, pois problemas, como filas em frente aos postos, demora no agendamento de 

consultas e exames, falta de funcionários, desvio de função, dentre outros, ainda persistem. 

 Destarte, exemplos como o do CS-Ingleses, no qual os profissionais vêm buscando se 

organizar, através de ¨arranjos internos¨,  a fim de proporcionar acesso facilitado aos usuários, 

são válidos, porém, em relação ao ACS, estas iniciativas podem vir a causar uma sobrecarga 

excessiva de trabalho, tendo em vista que estes, apesar de pertencerem à equipe, possuem 
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características peculiares, como já descrito, não sendo possível substituí-los ou transferi-los de 

unidade quando houver necessidade, como ocorre com os outros membros da equipe. E em 

relação à necessidade de contratação de novos profissionais, particularmente no CS-Ingleses, 

conforme já exposto, haveria, de acordo com o que preconiza o Ministério da Saúde, a 

necessidade de um acréscimo de 18 ACS. 

 Enquanto estas contratações não ocorrem, talvez seja mais produtivo buscar, dentro da 

equipe de ESF, maior interação entre os diferentes profissionais que a compõem, baseada em 

discussões conjuntas que acrescentassem os distintos conhecimentos inerentes ao processo 

saúde, doença e cuidado da população, esta integração do ACS com a equipe poderia vir em 

auxílio da "recuperação" de atributos da APS, como a competência cultural e a orientação 

comunitária, as quais, de acordo com Starfield (2002), são intrínsecas a estes profissionais. 

Em síntese, a realidade atual vivida pelos ACSs no CS Ingleses, aponta para a necessidade de 

estes participarem ativamente do processo de construção do trabalho na Atenção Primária, 

como já é pratica dos demais profissionais que compõem o Programa de Saúde da Família. 

 Com relação aos relatórios dos ACS, seria mais efetivo se estes fossem feitos num 

sistema integrado com o dos outros membros da equipe, ao invés de permanecerem 

armazenados, à parte, num sistema em que somente são analisados dados numéricos. Esta 

diferenciação acaba deixando de lado as particularidades dos usuários visualizadas no 

momento em que os ACSs realizam visitas domiciliares. 

 Após a descrição de alguns dados a respeito do trabalho do ACS e suas principais 

características no município de Florianópolis, particularmente do CS-Ingleses, conclui-se que, 

ao mesmo tempo em que os demais profissionais da equipe de saúde já têm posição e lugar 

concretizado, o ACS ainda continua construindo sua identidade e estruturando o processo para 

que efetivamente seja visto como membro da equipe. E diferente dos outros profissionais da 

equipe, os ACSs, apesar da maioria já possuir a escolaridade exigida, 
19

 não possuem plano de 

cargos e carreira em decorrência do vínculo empregatício (CLT), o que os leva a buscar novas 

alternativas por se sentirem desvalorizados e sem expectativas de mudanças por parte dos 

órgãos responsáveis..  

 A analise que se faz, é de que a diferenciação nas condições de trabalho dos 

profissionais e qualificação dos membros dentro da mesma equipe de ESF pode vir em 

prejuízo da garantia de princípios, como universalidade, equidade e integralidade à saúde da 

população, assim sendo diante dos desafios (éticos, políticos e gerenciais) que precisam ser 

                                                           
19

 apesar de não termos dados estatísticos atualizados, a respeito da escolaridade dos ACSs no município, 

certamente após cinco anos da pesquisa acima citada, este percentual aumentou. 
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superados, acredita-se que a capacitação dos ACS é fator preponderante. Tendo para tanto 

como pressuposto a integração da teoria com a prática, permitindo assim a reflexão crítica da 

realidade vivenciada no dia-a-dia. Sendo assim, para o melhor aproveitamento de seu 

potencial e melhorias em seu processo de trabalho, o caminho seria a formação continuada, ao 

invés de treinamentos técnico-operativos e mudanças pontuais e organizativas dos processos 

de trabalho.  

 Em todo mundo os trabalhadores conquistaram mudanças significativas com luta e 

mobilização e as leis são exemplos destes avanços, porém não são suficientes para garantir os 

direitos. Uma forma possível de transformação da realidade dos ACSs não só no município de 

Florianópolis, mas sim em todo país, é a organização e a troca de conhecimento, não sendo 

mais concebível que estes continuem seguindo apenas o que pensam os gestores, dizem os 

protocolos, ou os acadêmicos. E ao desviar sua função planejada, os ACSs ajudariam a fundar 

um novo papel, mais polivalente, mais voltado para o cuidado clínico dos pacientes no 

domicílio, ajudando também no acesso das pessoas ao CS, com menos burocracia, menos 

papel, menos contação de pessoas, hipertensos, diabéticos, etc. 

 Um agravante na conquista deste novo papel no município de Florianópolis é a 

fragmentação da luta dos ACSs, tornando-se um empecilho na busca de garantia de seus 

direitos. A instituição de um sindicato da categoria como centro organizador dos ACSs, 

caracterizado pela negociação, e diálogo com os outros atores sociais, na busca da promoção 

dos direitos sociais e trabalhistas, viria de encontro das suas aspirações. Diferentemente do 

papel que é desempenhado atualmente no município por parte de sindicatos generalistas que 

congregarem diversas categorias na mesma instituição, não dando voz aos principais 

problemas da classe.  

 Atualmente a área da saúde tem absorvido grande número de profissionais no 

município de Florianópolis. A inserção do Assistente Social na Estratégia da Saúde da 

Família ocorre através do NASF,
20

 e sua função é a de apoiar as equipes da ESF que 

desenvolvem temas junto a populações específicas, através do apoio matricial, dentro de seu 

território de abrangência, não sendo, portanto, porta de entrada do usuário no Centro de 

Saúde. Junto aos ACSs, o Assistente Social atua por meio de ações educativas e processos 

reflexivos organizados numa expectativa emancipatória podendo a partir dai ocasionar uma 

alteração positiva em relação à valorização daqueles profissionais, promovendo seu 

                                                           
20

 De acordo com Brasil (2008) o NASF é uma política governamental inscrita no cenário nacional em 2008 e 

que atribui à equipe multiprofissional a responsabilidade de exercer ações de educação permanente. 
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reconhecimento técnico para que, assim, eles permaneçam como ACSs, cumprindo com a 

proposta da ESF.  

Este trabalho não termina aqui, deixando espaço para novas pesquisas, em razão do 

amplo contexto que representa a ESF, (processo de trabalho, papel da gestão, qualificação da 

atenção em saúde, dentre outros). Convém lembrar também o valor que implica o trabalho 

realizado pelos ACS e seu papel para a consolidação do SUS e a qualificação do serviço de 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, Eurivaldo Sampaio de, CASTRO, Cláudio Gastão Junqueira de e VIEIRA,Carlos 

Alberto Lisboa. Distritos Sanitários: Concepção e Organização. São Paulo: Editora Fundação 

Peirópolis, 1998. 

BARROS, Daniela F.. O contexto da formação dos agentes comunitários de saúde no Brasil, 

(2010, p. 27), Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, v. 19(1), p. 78-84, jan/mar. 

2010.Disponível  em:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

07072010000100009&script=sci_arttext> Acesso em: 12 nov 2012 

BOBBIO, N. O Futuro da Democracia. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

BORNSTEIN, V. J.; MATTA, G. C.; DAVID, H. O processo de trabalho do Agente 

Comunitário de Saúde e sua incidência sobre a mudança do modelo de atenção em Saúde. In: 

MONKEN, Mauricio; DANTAS, André Vianna. Estudos de Politécnica e Saúde. v. 4. Rio de 

Janeiro: EPSJV, 2009. 

BRAVO, Maria Inês Souza. Questão da Saúde e Serviço Social: as práticas profissionais e as 

lutas no setor. Tese deDoutorado. Departamento de Serviço Social PUC/SP, 1991.  

BRAVO, M. I. S; MATOS, M. C. de. A saúde no Brasil: reforma sanitária e ofensiva 

neoliberal. In: BRAVO, M. I. S; PEREIRA, P. A. P.(Orgs.). Política social e democracia. 2. 

ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

BRASIL, Constituição da Republica Federativa do Brasil, 1988-Brasília, Javoli Editora, 1988 

BRASIL.  Ministério da Saúde (MS), 1996. Norma Operacional Básica - SUS 01/1996. 

Portaria MS nº2.203. Ministério da Saúde. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a reorientação do 

modelo assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 1997.     

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Programa de agentes comunitários de 

saúde (PACS). 

Brasília/DF, 2001. 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Guia prático do Programa de Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde; 2001. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Modalidade de contratação de agentes comunitários de saúde: um pacto tripartite / 

Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Reimpressão. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2002. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (ESF) e o Programa de 



65 

 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 

Brasília, 29 mar. 2006 

BRASIL. Portaria n. 648, de 28 de março de 2006. Política Nacional de Atenção Básica. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 

<www.dtr2001.saude.gov.br/sas/gab06/gabmar06.htm>. Acesso em: 20 nov. 2012. 

 

______. Ministério da Saúde. Portaria n. 154 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio a 

Saúde da Família  – NASF. Brasília, 2008. 

______. Lei n. 10.507, de 10 de julho de 2002. Cria a profissão de agente comunitário de 

saúde e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 

DF, 11 jul. 2002 

______. Portaria n. 1.886, de 18 de dezembro de 1997. Aprova as normas e diretrizes do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde da Família. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 dez. 1997. 

______. Portaria n. 648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 

para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 29 mar. 2006 

CECÍLIO, L et al O gestor municipal na atual etapa de implantação do SUS: características e 

desafios RECIIS Revista eletrônica de comunicação, informação & inovação em saúde, v 1, p 

200-207, 2007 Disponível em: <http://wwwreciiscictfiocruzbr/indexphp/reciis/article/view/84 

Acesso em: 06 fev. 2013 

CHIAPINOTTO L; FAIT CS; MAYER JÚNIOR M. O Modo de Fazer Saúde: reflexões sobre 

o cotidiano de uma unidade básica de saúde de Porto Alegre – RS. Saúde Sociedade, 16 

(1):155-164. 2007. 

 

COELHO, A.R. O urbano e o sanitário na globalização – estudos de questões urbanas e 

sanitárias de Florianópolis, SC. São Paulo, 1998 USP [Tese de doutorado]. 

 

COUTO, Marcelo Machado. Ingleses do Rio Vermelho (Florianópolis/SC): Um Distrito, duas 

realidades. Questões históricas e outros determinantes acerca do desenvolvimento urbano da 

região nos últimos vinte anos (1991-2010). 2011. 75f. Monografia (Graduação em Ciências 

Econômicas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC. 2011. 

 

DIAS, Hélio Pereira. Direitos e Obrigações em Saúde. Brasília: ANVISA, 2002. 

 

FAUSTO, M.C.R.; MATTA, G.C. Atenção Primária à Saúde: histórico e perspectivas. In.: 

MOROSINI, M.V.G.C.; CORBO, A.D. (Orgs). Modelos de Atenção e a Saúde da Família. 

Rio de Janeiro: EPSJV/ FIOCRUZ, 2007. 



66 

 

FERRAZ, L.; AERTS, D. O cotidiano de trabalho do agente comunitário de saúde no PSF em 

Porto Alegre. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, p. 347-355,/ abr./jun. 

2005.   

FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de Assistência 

Farmacêutica: 2006-2008. Florianópolis, 2006. Disponível em:< 

http://dab.saude.gov.br/abnumeros.php Acesso em: 18 dez 2012. 

 

FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Saúde. Acesso: atributo essencial da atenção. 

Disponível em: http://atencaoprimariafloripa.blogspot.com.br. Acesso em: 10 jan. 2013. 

GAIO, T.C. Políticas Públicas de Saúde e o Agente Comunitário de Saúde: reflexões com 

base na experiência em Florianópolis. Florianópolis, 2002. 137f. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2000. 

GIOVANELLA L., MENDONÇA, M. H. M. Atenção Primária  em Saúde. In: 

GIOVANELLA L.; ESCOREL, S.; LOBATO, L. V. C. et. al (Org.). Políticas e Sistema de 

Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. p. 575-626 . 

 

HARZHEIM, Erno (Coord). Inovando o papel da Atenção Primária nas Redes de Atenção à 

Saúde. NAVEGADORSUS. Série técnica sobre redes integradas de atenção à saúde baseadas 

na APS, n 3. Brasília: OPAS, MS,CONASEMS, CONASS, 2011. 

KRÜGER, T.R. Os Fundamentos ideo-políticos das Conferências nacionais de Saúde. Recife: 

PGSS/UFPE, 2005. Tese de Doutorado. p. 69-72. 

LINO, M., LANZONI, G., ALBUQUERQUE, G., SCHVEITZER, M.. PERFIL 

SOCIOECONÔMICO, DEMOGRÁFICO E DE TRABALHO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. Cogitare Enfermagem, América do Norte, 17, mar. 2012. 

Disponível em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/cogitare/article/view/26375/17568. 

Acesso em: 28 jan. 2013.  

LUDKE, M.; ANDRE;  M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: E. P. U. 1986. 

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas. 3. ed. 

São Paulo: Atlas 1997. 

MOROSINI, M. V. G. C.; CORBO, A. D. A. (Org.). Modelos de atenção e a saúde da   

família. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007. p. 43-68. 

 

MOROSINI, Márcia Valéria et al. O Agente Comunitário de Saúde no Âmbito das Políticas 

Voltadas para a Atenção Básica: Concepções do Trabalho e da Formação Profissional.  

Trabalho, Educação e Saúde. v. 5 n. 2, p. 261-280, 2007.  

 

NETTO, J. P. A conjuntura brasileira: o Serviço Social posto à prova. In: Serviço Social & 

Sociedade. Ano XXV n. 79. São Paulo: Cortez, setembro de 2004, p.5-26. 

http://dab.saude.gov.br/abnumeros.php


67 

 

NOGUEIRA, R. P.; SILVA, F. B.; RAMOS, Z. V. O. A vinculação institucional de um 

trabalhador sui generis:  Agente Comunitário de Saúde. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < 

www.ipea.gov.br/pub/td/td_2000/td0735.pdf >. Acesso em: 30 jan.2013  

 

NOPES, Adriane. Praia dos Ingleses: Um espaço em transformação a partir dos anos 1960. 

2006. Monografia (Especialização em História Social  no Ensino Fundamental e Médio) - 

Universidade do Estado de Santa Catarina, 2006.  

 

OLIVEIRA JÚNIOR, JOÃO GERALDO. Agentes comunitários de saúde: fatores restritivos e 

facilitadores do seu trabalho na Estratégia de Saúde da Família. / João Geraldo de Oliveira 

Júnior. -- 2012. 

 

PINHEIRO, Gleide Magali Lemos: Processo de trabalho da enfermeira na atenção ao idoso 

no âmbito da Estratégia de Saúde da Família [tese] / Gleide Magali Lemos Pinheiro; 

orientadora, Ângela Maria Alvarez. – Florianópolis, SC, 2011.  

POLIGNANO, Marcus Vinícius.  História das políticas de saúde no Brasil: uma pequena 

revisão.  Minas  Gerais,  [2001].  Disponível  

em:http://www.medicina.ufmg.br/dmps/internato/saude_no_brasil.rtf Acesso  em:  2  

dez.2012. 

RODRIGUES, Iram Jácome; RAMALHO, José Ricardo; CONCEICÃO, Jefferson José da. 

Relações de trabalho e sindicato no primeiro governo Lula (2003-2006). Cienc. Cult.,  São 

Paulo,  v. 60,  n. 4, Oct.  2008 .  Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php. 

Acesso em: 17  fev.  2013. 

 

ROSA, da Maria Catarina. Programa Saúde da  Família- Uma Nova Estratégia Voltada Para a 

Família, Sob a Ó tica dos Usuários. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa 

Catarina- UFCS. Florianópolis, SC, 2001.  

 

SEABRA D C. O agente comunitário de saúde na visão da equipe multiprofissional 

[dissertação]. Ribeirão Preto (SP): USP/EERP; 2006 

 

SILVA, J.A. O Agente Comunitário de Saúde do Projeto Qualis: Agente institucional ou 

agente comunidade? 2001. 231f. Tese (Doutorado em Administração Hospitalar)- Faculdade 

de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2001. 

SCHIAVO, Marcio R; MOREIRA, Eliesio N. Glossário social. Rio de Janeiro: Comunicarte, 

2005. 

Secretaria Estadual da Saúde de Santa Catarina. Atenção Básica.Disponível em: 

www.saúde.gov.sc.br. Acesso em: 11.jan.2013 

 

SISSON MC; Andrade SR; Giovanella L; Almeida PF; Fausto MCR; Souza CRP. Estratégias 

de Saúde da Família em Florianópolis: integração, coordenação e posição na rede assistencial. 

Saude Soc 2011; 20(4):991-1004.  

 

STARFIELD, Bárbara. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e  

tecnologia. Brasília: UNESCO; Ministério da Saúde, 2002. 



68 

 

 

STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 

tecnologia. 2.  

ed. Brasília: Ministério da Saúde/Unesco/DFID, 2004 

 

THEISEN NIS. Agentes Comunitários de Saúde (ACS): condições de trabalho e sofrimento 

psíquico [Dissertação]. Santa Cruz do Sul (RS): Universidade de Santa Cruz do Sul. 2004.  

 

TAVEIRA, Zaira Zambelli. Precarização dos vínculos de trabalho na estratégia saúde da 

família: revisão de literatura. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina. 

Núcleo de Educação em Saúde Coletiva . Belo Horizonte, 2010. 30f. Monografia 

(Especialização em Atenção Básica em saúde da Família). 

. 

VIANNA, A. L. D.; DAL POZ, M. R. A reforma sanitária do sistema de saúde no Brasil e 

Programa de Saúde da Família. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, 

p. 11-48, 1998. 

http://www.paho.org/english/dd/pin/alma_photos.htm Consultado em: 20 fev. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/TAVEIRA,%20Zaira%20Zambelli/1010
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/Precarização%20dos%20vínculos%20de%20trabalho%20na%20estratégia%20saúde%20da%20família:%20revisão%20de%20literatura/1030
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/Precarização%20dos%20vínculos%20de%20trabalho%20na%20estratégia%20saúde%20da%20família:%20revisão%20de%20literatura/1030
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/Universidade%20Federal%20de%20Minas%20Gerais.%20Faculdade%20de%20Medicina.%20Núcleo%20de%20Educação%20em%20Saúde%20Coletiva/1015
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/Universidade%20Federal%20de%20Minas%20Gerais.%20Faculdade%20de%20Medicina.%20Núcleo%20de%20Educação%20em%20Saúde%20Coletiva/1015
http://www.paho.org/english/dd/pin/alma_photos.htm


69 

 

ANEXOS 

 

Anexo A – Certificado de Conclusão do curso Formação Inicial do Agente Comunitário 

(ACS) 
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Anexo B – Lei Complementar nº 307, de 20 de Dezembro de 2007 

 
DISPÕE SOBRE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO E A CRIAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
 
 
O Prefeito Municipal de Florianópolis faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar: 

 
Art. 1º Ficam criados 700 (setecentos) empregos públicos de agente comunitário de saúde e 150 (cento e cinqüenta) empregos públicos de 
agente de combate às endemias. 
 
Parágrafo Único - Para cada 15 agentes de combate às endemias fica criada uma Função Gratificada, nível (FG1), denominada de Supervisor de Campo. 

 
Art. 2º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma 

do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

 
Art. 3º Fica assegurada a jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais aos agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias, sem prejuízos da remuneração. 

 
Art. 4º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, deverão, por interesse da Administração, ter a duração de seu 

trabalho ampliado para 40 (quarenta) horas semanais, não excedendo 08 (oito) horas diárias. 
 
§ 1º Fica assegurado aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias que cumprem a jornada diária de 08 (oito) horas de trabalho 
o direito ao intervalo para repouso e alimentação de no mínimo 01 (uma) hora. 
 
§ 2º Aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias fica assegurado, pela ampliação da jornada de trabalho referida no caput deste artigo, 
a gratificação instituída pela Lei 4049/1993. 

 
Art. 5º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias farão jus ao auxílio alimentação e vale transporte. 

 
Art. 6º Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias deverão atuar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, 

mediante vínculo entre os referidos agentes e a Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

 
Art. 7º O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante 

ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor 
municipal. 

 
Art. 8º São requisitos específicos para o exercício das atividades de agente comunitário de saúde: 

 
I - Residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público; 
 
II - Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e 
 
III - Haver concluído o ensino fundamental. 
 
Parágrafo Único - Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na data de publicação desta Lei Complementar, estejam exercendo 
atividades próprias de agentes comunitários de saúde no Município de Florianópolis. 

 
Art. 9º O agente comunitário de saúde deverá comprovar, anualmente, residência em sua área de atuação. 

 
§ 1º O agente comunitário de saúde terá seu contrato de trabalho rescindido na hipótese de apresentação de declaração falsa de residência. 
 
§ 2º Na hipótese de mudança de residência para área diversa da qual foi contratado, a Administração Pública poderá, de acordo com o interesse público: 
 
a) Rescindir o contrato de trabalho do agente comunitário de saúde; ou 
b) Alterar o local de atuação do agente comunitário de saúde para a área em que passou a residir, desde que haja disponibilidade de vaga. 

 
Art. 10 Os agentes comunitários de saúde têm as Unidades Locais de Saúde como referência e cadastramento. 

 
Art. 11 Os agentes comunitários de saúde serão quantificados por distrito sanitário ou de acordo com o estabelecido em decreto, devendo ser 
considerado o número de famílias cadastradas junto às Unidades Locais de Saúde. 

 
Art. 12 O agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 
promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal. 

 
Art. 13 São requisitos específicos para o exercício das atividades de agente de combate às endemias: 
 
I - Haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e 
 
II - Haver concluído o ensino fundamental. 
 
Parágrafo Único - Não se aplica a exigência a que se refere o inciso II aos que, na data de publicação desta Lei Complementar, estejam exercendo 
atividades próprias de agentes de combate às endemias no Município de Florianópolis. 

 
Art. 14 Os agentes de combate às endemias serão quantificados por distrito sanitário ou de acordo com o estabelecido em decreto, devendo ser 
considerado o levantamento apresentado pela área de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde. 

 
Art. 15 A contratação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, conforme estabelecido nesta Lei Complementar, 
deverá ser precedida de aprovação em processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas 
atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 
 
§ 1º O processo seletivo de que trata o caput deste artigo terá três fases distintas: 
 
I - Comprovação do atendimento aos pré-requisitos para o exercício dos respectivos empregos públicos; 
 
II - Inscrição, submissão e aprovação nas provas ou provas e títulos, em caráter eliminatório; e 
 
III - Conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial, em caráter eliminatório e classificatório, dos candidatos aprovados na 
fase de que trata o inciso II deste parágrafo. 
 
§ 2º Na forma estabelecida no Parágrafo Único do art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, os profissionais que, na data da 
promulgação da referida Emenda, e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, 
ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido 
contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por instituição com efetiva supervisão, autorização, desde que certificado caso 
a caso pela administração direta. 
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Art. 16 As atribuições específicas dos empregos públicos criados por esta Lei Complementar serão descritas em Decreto. 

 
Art. 17 O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias, no efetivo exercício de suas atribuições, farão jus ao vencimento 

estabelecido na Tabela 3 - Pessoal Civil, Classe 1 - Nível 1 - integrante da Lei 2.897/88. 

 
Art. 18 A administração pública poderá rescindir unilateralmente o contrato de trabalho dos agentes comunitários de saúde ou dos agentes de 

combate às endemias, de acordo com o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses: 
 
I - Prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; 
 
II - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
 
III - Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da legislação vigente; 
 
IV - Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento semestral, conforme critérios e regras estabelecidos em regulamento próprio, no qual se 
assegure pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos 
exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas; ou 
 
V - Extinção do Programa por parte do Ministério da Saúde. 
 
Parágrafo Único - No caso do agente comunitário de saúde, o contrato de trabalho também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não 
atendimento ao disposto no inciso I do art. 8º desta Lei Complementar, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência. 

 
Art. 19 Os profissionais que, na data da publicação desta Lei Complementar, exerçam atividades próprias de agente comunitário de saúde ou de 

agente de combate às endemias, e que não possuam comprovação de submissão a anterior processo seletivo público, poderão permanecer, temporária e 
provisoriamente, no exercício destas atividades por intermédio de contratação direta pelo regime jurídico estabelecido pela Consolidação da Leis do 
Trabalho - CLT, até que seja concluída a realização do processo seletivo público com vistas ao cumprimento do disposto nesta Lei Complementar. 

 
Art. 20 Ficam convalidados os atos praticados pela administração pública municipal, em relação à gestão de recursos humanos, vinculados ao 

exercício das atividades próprias de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, no período compreendido entre a publicação da 
Emenda Constitucional nº 51, de 24 de fevereiro de 2006 e a realização do processo seletivo público de que trata o art. 15º desta Lei Complementar. 

 
Art. 21 O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias terão direito à gratificação de insalubridade em grau a ser 

determinado em perícia técnica a ser realizada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. 
 
Parágrafo Único - Até a realização da perícia técnica para definição do grau de insalubridade, o agente comunitário de saúde e o agente de combate às 
endemias terão direito à gratificação de insalubridade em grau mínimo. 

 
Art. 22 O Município manterá dotação orçamentária própria para fazer face às despesas decorrentes desta Lei Complementar. 

 
Art. 23 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Florianópolis, aos 20 de dezembro de 2007. 
 
DÁRIO ELIAS BERGER 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leismunicipais.com.br/legislacao-de-florianopolis/905868/lei-ordinaria-2897-1988-florianopolis-sc.html
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Anexo C- INSTRUÇÃO NORMATIVA 010/2011 

 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I, da 

Lei Orgânica do Município, bem como o art. 20, da Lei Complementar nº 348/2009, e 

considerando a criação, no Município de Florianópolis, dos cargos de empregados públicos 

para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, mediante a Lei 

Complementar nº 307/2007, em consonância com a Emenda Constitucional nº 51/2006; 

Considerando a necessidade de estabelecer normas padronizadas de atuação e conduta para os 

agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias; Considerando a 

necessidade de o agente comunitário de saúde atuar em consonância com o preconizado em 

nível nacional e estabelecido através da Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo  a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS); Considerando a necessidade de o agente 

comunitário  de saúde atuar em consonância com o preconizado em nível municipal, 

determinado pela PORTARIA/SS/GAB/Nº 283/2007 que aprova a Política Municipal de 

Atenção à Saúde, estabelecendo diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica 

baseada na Estratégia de Saúde da Família; Considerando que os agentes de combate às 

endemias estão integrados ao Programa Nacional de Combate à Dengue (PNCD), do 

Ministério  da Saúde, e considerando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 

através do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que instituiu as normas 

regulamentadoras das relações individuais e coletivas de trabalho, onde se inserem os agentes 

comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias,  RESOLVE: Art. 1º. 

INSTITUIR, visando a Política Municipal de Atenção à Saúde e o Programa Nacional de 

Combate à Dengue (PNCD), diretrizes, normas de atuação, conduta e apuração de 

irregularidades quanto ao serviço dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às 

endemias. Art. 2º. As normas de atuação e de conduta para a organização do serviço dos 

empregados públicos ocupantes dos cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de 

coendemias são adstritas ao Município de Florianópolis.  

CAPÍTULO 1 - DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -  

Seção I - DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 3º. A lotação do agente comunitário de saúde poderá 

estar vinculada tanto na área de abrangência quanto na área de influência do Centro de Saúde, 

de acordo com a necessidade do serviço.  Art. 4 Considerar-se-á área de abrangência a divisão 

do território sanitário distrital delimitado pela população em uma determinada região, 
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considerando as barreiras geográficas, a dimensão dos recursos existentes para determinada 

população e a distância–tempo de demanda da população à Unidade de Saúde.  Art. 5º. 

Entende-se por área de influência aquela definida pela lógica assistencial gerada por pressão 

da demanda, não obedecendo a territorialização.  § 1º. Os Centros de Saúde com maior oferta 

de serviços e mais acessíveis terão áreas de influência associadas a sua área de abrangência.  § 

2º. As áreas de interesse social são também classificadas como áreas de risco e/ou áreas 

carentes, embora muitas vezes essas áreas estejam presentes em  uma ou mais micro-áreas, 

em parte e/ou toda área de abrangência de uma ou mais Unidades Locais de Saúde (SMS). 

Art. 6º. De acordo com a realidade local, a necessidade do serviço e a autorização prévia do 

enfermeiro (a) supervisor (a), o agente comunitário de saúde poderá realizar visita domiciliar 

de segunda a sexta-feira, no horário das 17 às 21h, num total de 8h/mês. § 1º. Este tempo 

deverá ser computado dentro da carga horária de trabalho, não caracterizando horas e 

compensado, preferencialmente no inicio do turno, o qual irá realizar as atividades além das 

17h. 

 

   

 

 

  

 


