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RESUMO 

 

A educação dos agentes comunitários de saúde configura um grave problema que reflete 
diretamente na percepção e entendimento dos usuários, identificado através da deficiência na 
informação dos mesmos. Assim, o objetivo desta intervenção será sensibilizar os agentes 
comunitários de saúde da Unidade Básica de Saúde Itaipú-Jatobá do município de Belo 
Horizonte, MG, através da atuação dos profissionais de saúde utilizando-se de ações 
educativas. Este projeto de intervenção educativo com foco na capacitação dos agentes se 
centra na capacitação com temáticas relacionadas às boas práticas baseadas em experiências e 
atualização dos mesmos. Como resultado espera-se um aprimoramento da atuação efetiva 
desses profissionais podendo melhorar a realidade de saúde local. As atividades realizadas 
através da capacitação viabilizarão discussões e análises dos problemas de saúde locais assim 
como poderão indicar a falta de conhecimento sobre determinados temas. As ações 
estratégicas realizadas nessa intervenção poderão contribuir em prol do fortalecimento das 
Boas Práticas em saúde. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde. Agentes Comunitários de Saúde. Atenção Primária à 
Saúde. Promoção da Sáude.  
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The education of community health workers is a serious problem that directly reflects the 
perception and understanding of users, identified through their lack of information. Thus, the 
objective of this intervention will be to sensitize the community health workers of Unidade 
Básica de Saúde Itaipú-Jatobá in Belo Horizonte, MG, through the performance of health 
professionals using educational actions. This educational intervention project focused on the 
community health workers capacity building focuses on best practice-based topics and 
updating. As a result, it is expected an improvement of the effective performance of the 
community health workers can improve the local health reality. The activities carried out 
through training will enable discussions and analysis of local health problems as well as may 
indicate a lack of knowledge on certain topics. The strategic actions carried out in this 
intervention may contribute to the strengthening of Good Health Practices. 
 
Keywords: Community Health Workers. Health Education. Primary Health Care. Health 
Promotion.  
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1 CONSIDERAÇÕES INCIAIS 

 

Ao cursar o módulo: Investigando questões de Educação na Área da saúde, do Curso 

de Especialização em Formação de Educadores em Saúde, tive a oportunidade de identificar o 

diagnóstico situacional em saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS), Itaipú - Jatobá, na 

regional do Barreiro, município de Belo Horizonte, na qual atuo como técnica superior de 

saúde (Fisioterapeuta), compondo a equipe Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF-

AB).  

O NASF-AB foi criado pelo Ministério da Saúde em 2008 para fortalecer a Atenção 

Primária em Saúde (APS), com a inserção de novas categorias profissionais para atuar de 

maneira integrada e apoiando as Estratégias de Saúde da Família (ESF) na resposta às 

demandas de seus usuários, de todas as idades, incluindo desde a promoção à saúde, à 

prevenção de agravos e tratamento (BRASIL, 2014).  

É importante ressaltar que o NASF-AB trabalha dentro de uma lógica chamada “apoio 

matricial” (BRASIL, 2014). O Apoio matricial é uma estratégia de organização do trabalho 

em saúde que acontece a partir da integração da ESF com equipes ou profissionais de outros 

núcleos de conhecimento. São ações de apoio matricial os atendimentos e grupos 

compartilhados, a discussão de casos e a construção de projeto terapêutico singular. Esta 

lógica aposta nas ações de assistência diretas aos usuários e de apoio educativo para as ESF. 

As “reuniões de matriciamento” têm periodicidade média mensal, nas quais é fundamental a 

presença e participação dos Agentes Comunitários em Saúde (ACS), junto aos outros 

membros da ESF, para discussão das demandas de cada território e a construção de estratégias 

para alcançarmos a melhoria das condições de saúde da população (PREFEITURA DE BELO 

HORIZONTE, 2019). 

O território é um espaço dinâmico, em constante construção e transformação, que 

promove condições para o desenvolvimento de saúde ou doença que caracteriza pelo conjunto 

de situações históricas, ambientais, sociais, culturais, geopolíticas, ideológicas e econômicas, 

onde as pessoas e as famílias residem, circulam, trabalham e constroem seus hábitos de vida.  

O território em Belo Horizonte é dividido em nove Regionais de Saúde: Barreiro, Centro-Sul, 

Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova (PREFEITURA DE BELO 

HORIZONTE, 2019). 

 A UBS Itaipú tem sua territorialização com limites dos municípios de Ibirité e 

Contagem (ANEXO A). A UBS possui Classificação de Risco: médio, elevado e muito 

elevado, demonstrando a alta vulnerabilidade da população (ANEXO B). Compõem essa 
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equipe: uma gerente, com formação em Enfermagem, seis médicos, quatro enfermeiras, 13 

auxiliares de enfermagem, duas odontologistas, três técnicos em saúde bucal, três agentes de 

combate às endemias, 17 ACS, seis profissionais NASF-AB (fisioterapeuta, nutricionista, 

fonoaudióloga, farmacêutico, terapeuta ocupacional e educador físico), uma assistente social, 

uma psicóloga, cinco auxiliares administrativos e dois profissionais de serviços gerais. 

 Essa UBS abrange uma população de 11.944 pessoas, composta por três equipes, 

divididas por “cores”: amarela, vermelha e verde (ANEXO B). No que se refere a 

categorização sociodemográfica, 55% da população é do sexo feminino e 45% do sexo 

masculino. A faixa etária predominante nessa abrangência é de 20 a 39 anos de idade. Quanto 

a escolaridade 7,6% da população é analfabeta, e apenas 1,4% tem curso superior. Há 

predominância de baixa renda nessa população, onde a renda familiar varia de um a três 

salários mínimos. E quanto ao segmento religioso, 50% da população é evangélica, 40 % são 

católicos e 10% pertencentes a outros credos.  Dentre as características gerais do território, 

destacam-se: grande índice de violência e tráfico de drogas, dificuldades de acesso com ruas 

compostas por muito aclive/declive, estreitas e de longos percursos. As residências são 

predominantemente de alvenaria, embora possua saneamento básico e pavimentação em toda 

área de abrangência, possui córregos a céu aberto, lotes vagos com acúmulo de mato, 

recipientes de lixo e descartes de construção. Não há espaços de lazer, como centro cultural e 

academia da cidade, dificultando o apoio social e cultural a crianças, adolescentes, adultos e 

idosos dessa população (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2017). 

 Dentre os problemas enfrentados pela UBS em análise pode-se destacar a alta 

vulnerabilidade social, presença de hiperutilizadores (pessoas com mais de seis consultas/ 

ano) no serviço e limitações na infraestrutura. Com o objetivo de solucionar os principais 

problemas de atenção e acesso ao serviço na UBS Itaipú, ela está sendo submetida a 

Estratégia Gestão Cuidado de Território (EGCT). Tal estratégia, assim como seus objetivos e 

metodologia serão descritos a seguir.  

 A ESF foi implantada na cidade de Belo Horizonte, em 2002, a fim de reorganizar a 

APS, ampliando assim o acesso da população ao Sistema Único de Saúde (SUS) promover o 

cuidado integral do indivíduo e estimular o vínculo do usuário serviços ofertados pelo SUS. 

(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2016). 

  A ESF é formada por equipes de Saúde da Família, nas quais o ACS é um dos 

integrantes e possui função primordial para integração entre o serviço de saúde e a 

comunidade. O trabalho do ACS destaca-se pela importância na efetivação das diretrizes 

assistenciais do SUS, tais como: coordenação do cuidado, vigilância em saúde, diagnóstico 
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das necessidades do território e gestão da equidade (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 

2019). 

A gestão da equidade é a identificação das situações de desigualdades pela ESF e 

implementação de ações para enfrentá-las. O ACS é o profissional que traz para equipe as 

condições de vida relacionadas, principalmente, ao suporte familiar e social. Dentre as ações 

do ACS na gestão da equidade: destaca-se: promover a inclusão das pessoas e/ou famílias 

mais vulneráveis, melhorando sua condição de vida e de saúde; e  identificar e priorizar no 

território as vulnerabilidades sócio/sanitárias, implementando plano de ação junto à ESF para 

o cuidado aos usuários com maior necessidade (ANEXO C). 

Também, o ACS possui relevante contribuição nas ações de promoção da saúde e 

prevenção de agravos, por meio de ações educativas que podem ser realizadas em domicílios 

ou em espaços coletivos da UBS ou da comunidade. O conhecimento do território é o ponto 

de partida para a organização das ações do ACS nas práticas de promoção e vigilância em 

saúde (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2019). 

Somente em 2013, diante da construção de uma gestão compartilhada para 

organização do processo de trabalho definiu-se a priorização pela demanda espontânea. 

Objetivando a melhoria assistencial da demanda espontânea na Atenção Primária de Saúde 

em Belo Horizonte, implantou-se a Estratégia Gestão Cuidado de Território (PREFEITURA 

DE BELO HORIZONTE, 2016). 

Diante da complexidade das atividades realizadas, pela dificuldade dos profissionais 

em conhecer a territorialização e o próprio processo local, fortaleceu-se a Estratégia Gestão 

Cuidado de Território (EGCT). O objetivo da implantação dessa estratégia consiste em 

fortalecer o cuidado da população do território de abrangência dos centros de saúde, por meio 

da organização dos macroprocessos de trabalho da APS, com vistas à melhoria do seu estado 

de saúde focado na qualificação dinâmica e o cuidado integral da população 

Macroprocessos da APS e processo de construção social, caracterizam-se pelo 

conjunto finalístico de suporte às atividades gerenciais, esses são estabelecidos de acordo com 

o perfil, a missão e as diretrizes organizacionais. Para que o mesmo ocorra é necessária uma 

interação dos efeitos desse processo com uma corresponsabilização de todos os setores pelo 

resultado (BRASIL, 2015). 

Destacam-se como macroprocessos na APS: autocuidado apoiado, atenção domiciliar, 

demandas administrativas, promoção e prevenção, atenção às condições crônicas não 

agudizadas, enfermidades e usuários hiperutilizadores, atenção aos eventos agudos, estrutura e 

macroprocesso básico (BRASIL, 2015) (ANEXO D). 
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 A metodologia proposta para a EGCT considera-se três momentos: auto-organização 

de cada UBS em seu território, escuta da problematização e dificuldades locais e 

complementação sobre informações locais. Após essa análise, identificam-se os “nós críticos’, 

na atenção à saúde a fim de estimular os atores no enfrentamento desses desafios. A 

metodologia aplicada utiliza uma ferramenta: ciclo de PDSA (“plan-do-study-act, traduzindo: 

como planejar, fazer, avaliar e ajustar”); ela permite ação e aprendizagem contínuas 

(PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2016) (ANEXO E). 

Dentre os critérios para a implantação da EGCT analisados pela Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) em julho de 2017 destacam-se: avaliação da vulnerabilidade social do 

território, déficit de ESF, demanda gerencial para discussão do processo de trabalho e 

avaliação após visita técnica dos gestores distrital. Foi criado um somatório de alertas que 

analisavam: saúde da mulher e da criança, condições crônicas, doenças infectas- contagiosas, 

saúde bucal, indicadores de acesso e atendimento.  

A UBS remeteu alerta significativo quanto a pontuação vultuosa no total de 12 pontos 

no qual a maior é 14 e a menor é oito nas UBS do Barreiro.  Uma característica inexorável são 

hiperutilizadores ou hiperfrequentadores. ABS para alguns usuários é vista como local seguro 

de apoio emocional que serve para se organizar. A EGCT temática definiu como um dos 

principais objetivos da intervenção a “Organização da Porta de Entrada da APS”. 

No dia 10 de novembro de 2017, iniciou-se nessa UBS a EGCT. Foi construída pelos 

profissionais que atuam nessa UBS uma a equipe, denominada pelo colegiado gestor. Ele é 

formado por representantes de todas as categorias profissionais têm por finalidade propor 

ações para enfrentar dificuldades, buscando solucionar os problemas internos por meio da 

participação responsável dos seus representantes. Na UBS do Itaipú ela é composta por 17 

participantes: funcionários, tendo apoio da gestão do distrito do Barreiro, posteriormente da 

SMS, de Belo Horizonte. As reuniões acontecem na periodicidade de 15 dias com colegiado 

gestor e mensalmente com os representantes do Distrito e da SMS. 

 Após um ano do início da EGCT, alguns avanços foram conquistados, como questões 

organizacionais e acesso do usuário, ou seja, a porta de entrada dos usuários, observados pelas 

adaptações físicas, desenho de fluxos das portas de entrada, re-divisão de área, estudo e 

modificações da recepção e reorganização da consulta especializada. Entretanto, percebe-se 

que persiste um grande nó crítico na educação dos pacientes, pois a comunicação ainda tem 

deficiências bilaterais, tanto dentro da UBS quanto da comunidade para a mesma. Tal 

problematização é identificada pela gestão local e pelos apoiadores distritais, sendo 

explicitadas nas reuniões da comissão da equipe que compõe a EGCT. 
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O PSF foca em paradigma da construção social da saúde, com ênfase no cuidado, na 

atenção primária e na prática sanitária da vigilância à saúde (NORONHA et al., 2009). 

Identifica-se que a saúde é multifatorial e multicausal, sendo necessário aprimorar o cuidado. 

O cuidado em saúde na prática profissional do ACS caracteriza-se pela formação de vínculo 

entre comunidade e ACS (BRITO, 2015). Desse modo, não se desvincula da perspectiva de 

uma APS forte, concebida como porta de entrada para o acesso a saúde e eixo organizador do 

cuidado (MOROSINI; FONSECA, 2018). 

A UBS Itaipú apresentou alguns avanços com a estratégia EGCT, entretanto, observa-

se um ponto de fragilidade, no que se refere à educação dos ACS, que reflete diretamente na 

percepção e entendimento dos usuários, identificado através da desinformação ou deficiência 

na informação dos mesmos, caracterizando-se assim um vínculo fragilizado dos mesmos com 

a ESF, interferindo nas ações de saúde de toda a unidade. 

 

Quadro 1 – Perfil dos ACS da Unidade Básica de Saúde Itaipú 
     NOME SEXO IDADE ESCOLARIZAÇÃO MODO DE INGRESSO TEMPO DE FUNÇÃO

CVSP F 50 Ensino Médio Prova Seletiva 19 anos
CEA F 41 Ensino Médio Prova Seletiva 19 anos
MFC F 45 Ensino Médio Concurso Público 12 anos
MOS F 64 Ensino Médio Incompleto Prova Seletiva 16 anos
PFBP F 42 Ensino Médio Concurso Público 13 anos
MGR F 43 Ensino Médio Concurso Público 8 anos
KBSR F 45 Ensino Médio Prova Seletiva 19 anos
JPR F 38 Ensino Médio Concurso Público 10 anos
SMS F 42 Ensino Médio Concurso Público 9 anos
RS F 38 Ensino Superior Prova Seletiva 19 anos

COP F 65 Ensino Médio Prova Seletiva 19 anos
VGS F 46 Ensino Médio Prova Seletiva 11 anos
JCA M 39 Ensino Médio Prova Seletiva 14 anos  

 
Fonte: Entrevistas Aplicadas pelas enfermeiras das equipes da UBS Itaipú 

 

A partir dos dados coletados, constata-se que a predominância é do sexo feminino, e 

somente um representante do sexo masculino. A idade predominante está na faixa etária de 39 

a 45 anos, somente 3 ACS não estão dentro dessa faixa. A escolaridade é segundo grau 

completo, tendo uma ACS com ensino superior, graduada em Enfermagem e uma com 

segundo grau incompleto. Somente 5 ACS são concursados, os demais realizaram processo 

seletivo. Somente duas ACS não completaram 10 anos na função. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 O presente projeto justifica-se devido à importância da educação em saúde com 

enfoque no cuidado, com a finalidade de desenvolver um olhar ampliado a atenção à saúde, 

para ultrapassar o modelo biomédico, de forma a compreender o indivíduo como ser 

biopsicossocial. (NORONHA et al., 2009). A abordagem de uma prática educativa 

problematizadora que visa considerar as características socioeconômicas da população 

(FREIRE, 1987). Essa prática deverá ser pactuada inicialmente pelos profissionais e 

posteriormente expandida para os usuários. 

 Uma vez que os ACS são atores envolvidos na integralidade do cuidado (DUARTE; 

SILVA; CARDOSO, 2007) faz-se necessário ampliar os conceitos de cuidado, aprimorar a 

identificação e empoderamento das suas atribuições, (BRASIL, 2000) afim de os mesmos 

desempenhem a atividade laboral, munidos de conhecimento e sintam-se reconhecidos pela 

ESF (MACIAZEKI-GOMES et al., 2016) como multiplicadores da educação popular em 

saúde (BRASIL, 2013). 

Neste sentido, espera-se um plano de intervenção em educação e saúde com enfoque 

na problematização e interação na educação popular, com ênfase na melhoria da capacitação 

dos ACS, com intuito da otimização do acesso, da informação e da integralidade do cuidado 

para a comunidade (GALAVOTE et al., 2011). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Aprimorar as ações de educação em saúde dos Agentes Comunitário de Saúde da 

UBS- Itaipú. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar o perfil sociodemográfico, econômico e político dos ACS da UBS: 

Itaipú-Jatobá; 

 Relacionar os indicadores distritais com os indicadores da UBS Itaipú referentes as 

atribuições de seus ACS; 

 Promover uma ação educativa crítica reflexiva e problematizadora para os ACS da 

UBS; 

 Identificar os principais resultados das ações educativas dos ACS com a população 

da UBS Itaipú-Jatobá; de forma sinérgica. 
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4 METAS 

 

4.1 Em curto prazo 

 

 Interar ao ACS sua importância na equipe e seu papel de educador em saúde; 

 Estimular a reflexão crítica e problematizadora considerando a realidade do 

território de atuação; 

 Promover maior integração entre a teoria e a prática e entre os atores da UBS; 

 

4.2 Em longo prazo 

 

 Capacitar os servidores ACS; na educação em saúde, dialogando sobre a educação 

popular 

 Melhorar o conhecimento dos ACS para as práticas educativas com enfoque em 

saúde popular; 

 Aprimorar os indicadores de saúde do município através de discussões e análises 

dos indicadores distritais versus da UBS Itaipú. 

 A tabela abaixo descreve as ações educativas que serão realizadas com os ACS da 

UBS-Itaipú. Os encontros acontecerão nas quintas feiras, com intervalo mensal, em local 

neutro, numa associação comunitária. A Autora do projeto estará presente em todos os 

encontros.  
 

Quadro 2 – Cronograma de ações educativas com os ACS da UBS- Itaipú 
Ações  Data 

Reunião com os ACS, incluindo a apresentação do projeto, percepção quanto 

ator na educação em saúde 

23/01/2020 

Discussão das atribuições do ACS, enfatizar sua ação na educação popular 28/2/2020 

Análise dos pontos de Fragilidade na comunicação tanto do ACS x ESF, ACS x 

Comunidade 

26/3/2020  

Análise dos Indicadores Distritais, considerando os pontos mais críticos e a 

territorialização 

23/4/2020 

Elaboração dos próprios ACS de estratégias para melhorias nas ações em saúde 21/5/2020 

Ações reflexivas sobre a intervenção 25/5/2020 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E PROBLEMATIZAÇÃO DA SITUAÇÃO 

 

 Diante dessa fragilidade, a gerente da UBS Itaipú após uma intervenção em roda de 

conversa para uma problematização das dificuldades do trabalho dos ACS, identificou uma 

queixa, relatada pela maioria, do sentimento de não pertencimento à ESF. Segundo 

Maciazeki-Gomes et al. (2015) relata em seu estudo esse achado; despotencializando o 

importante papel dos ACS como sujeito da EPS (MACIAZEKI-GOMES et al., 2016). Outra 

queixa relatada foi a sensação de “falta de prestígio social” diante da função exercida 

comparada aos demais membros da ESF uma vez que o saber biomédico se situa numa escala 

superior na hierarquia de saber da comunidade. Reflete uma ansiedade quando o ACS 

compara o seu conhecimento com o de outros profissionais da ESF. Isso tem retratado uma 

insatisfação quanto à irregularidade ou insuficiência da educação que recebem (NUNES et al., 

2002). 

 Os apoiadores da EGCT também identificaram a demanda de educação em saúde para 

os ACS, uma vez que reconhece a potencialidade deles, tanto para evolução, quanto para um 

impacto, como dificultador, uma vez que eles exercem um papel de liderança na comunidade 

e muitas vezes comportamentos semelhantes. Conforme Silva e Ribeiro (2009) a educação em 

saúde antecede uma série de combinações e oportunidades que favorecem a promoção e 

manutenção com o enfoque no bem-estar físico e psicossocial dos indivíduos e o acesso aos 

serviços de saúde.  

 Em 1994 foi criado o PSF, com o propósito de reorganizar o modelo de atenção básica 

no país. Esse novo ator social surge no cenário da saúde no Brasil como integrante da equipe 

multiprofissional da Estratégia Saúde da Família, dispondo de suas atribuições definidas pela 

Portaria nº 1.886/1997, que aprova as normas e diretrizes do PACS/PSF. Contudo, somente 

com a publicação do decreto nº 3.189/1999, as diretrizes para o exercício da atividade do ACS 

no Brasil são consolidadas. O reconhecimento como profissão ocorre somente após 11 anos 

de atuação, em 2002 com regulamentação através da promulgação da Lei nº. 10.507/2002 

(SIMAS; PINTO, 2017); e deve ser supervisionada, acompanhada e coordenada pelo 

enfermeiro, conforme portaria do Ministério da Saúde (MS) n° 2.436, de 21 de setembro de 

2017 (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2019). 

 Os ACS somavam, em agosto de 2018, 263.756 trabalhadores, presentes em 98% dos 

municípios brasileiros, vinculados ao PSF (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2019). 

Segundo dados da Gerência de Atenção Primária da Secretária de Belo Horizonte, em 

novembro de 2019 tem aproximadamente 2650 profissionais atuando como ACS. 
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 O ACS é um profissional indispensável nas equipes de saúde, pois ele interliga a 

comunidade à UBS (COSTA et al., 2012). Ele realiza um movimento bidirecional. Uma 

particularidade desse ator é o fato dele residir no local de trabalho, o que favorece o 

conhecimento do território identificando as características locais, com laços de solidariedade e 

respeito, desde o indivíduo a família. Portanto, identificam-se com a cultura, linguagem e os 

costumes de sua própria comunidade (NUNES et al., 2002). 

 O ACS desempenha um papel fundamental na APS, de mediador entre os saberes 

técnicos e populares, entre equipe de saúde e comunidade servindo como ligação entre os 

membros da comunidade e os prestadores de serviços médicos. Essa mediação transpassa a 

perspectiva teórico-conceitual e metodológica da educação popular, ela permite o 

fortalecimento pedagógico direcionado para a democratização das relações entre serviços de 

saúde e população (BORNSTEIN; LOPES; DAVID, 2014).  De forma concomitante faz parte 

da equipe de saúde e também faz parte da comunidade; ao mesmo tempo que seu exercício é 

para comunidade, é também da comunidade; ao mesmo tempo que se alimenta de saberes 

técnico-científicos, também está embebido da cultura local de saúde (PINTO; SILVIA; 

SORIANO, 2012). 

O ACS, dentre os profissionais da UBS é o trabalhador que tem o maior conhecimento 

empírico da área de atuação: sua dinâmica, os valores da população, sua organização, as 

parcerias e articulações locais favorece também o entendimento da concepção popular de 

saúde. Sua atuação, acontece, sobretudo fora da UBS, nos domicílios e na comunidade, 

fazendo-se presente em situações que, muitas vezes, não chegariam ao serviço e refletindo a 

realidade da população (STOTZ; DAVID; BORNSTEIN, 2009). 

Favorecer o saber popular de onde residem considerando as particularidades de cada 

indivíduo. Eles consolidam os princípios norteadores do SUS, ampliando e garantindo o 

maior acesso da comunidade, exercendo a integralidade do cuidado (GALAVOTE et al., 

2011). O ACS exerce uma função híbrida e mediadora entre o conhecimento popular e o 

científico (NUNES et al., 2002) 

 A Educação Popular em Saúde (EPS), criada por Paulo Freire, com ênfase sobre 

questões relativas à saúde, destaca: 1) as possibilidades reais do contexto de vida dos sujeitos 

que facilitam/dificultam a ocorrência de transformações em seu modo de viver, e 2) que será 

necessário atuar sobre essas possibilidades, para que seja possível intervir nessas  mudanças 

(FREIRE, 1987). 

 A EPS incentiva a prática do diálogo, com uma reflexão crítica dos problemas 

vivenciados pela população, a fim de alcançar uma maior qualidade na prestação da 
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assistência à saúde (PINTO; FRACOLLI, 2010). A EPS pode contribuir com a promoção da 

saúde e a qualificação da educação em saúde tradicionalmente realizada, potencializando o 

empoderamento, fortalecendo a descentralização da intervenção à saúde, aproxima o cuidado 

com os princípios como a integralidade, a humanização e o acolhimento. A produção em 

saúde acontece em meio à produção da vida, através de rodas de conversa, diagnósticos 

participativos, assembleias e manifestações da cultura popular (MACIAZEKI-GOMES et al., 

2016). A EPS inserida no cotidiano de trabalho do ACS é uma forma de envolver a 

participação da própria comunidade a construir saúde respeitando a diversidade cultural étnica 

e política tornando o usuário agente ativo integrante do processo de produzir saúde (BRITO, 

2015). 

  As atribuições do ACS da rede SUS-BH estão fundamentadas na Portaria nº 2.436, de 

21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde (MS), que estabelece a revisão das diretrizes 

da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e no Decreto Municipal n° 13.090, de março 

de 2008 (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2019). Dentre as atribuições dos ACS, 

destaca-se: integração da equipe com a população adstrita em base geográfica definida como 

microárea; cadastrar e manter atualizado todos os indivíduos da microárea, orientar a 

população quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; realizar atividades 

programadas e de demandas espontânea; acompanhar as famílias por meio de visita 

domiciliar, as mesmas devem ser programadas com a equipe respeitando a vulnerabilidade, 

referência de 1 visita/família/mês; desenvolver ações que integrem a ESF a população, tanto 

em atendimento individual como coletivo; planejamento e avaliação  das ações de saúde com 

a equipe, estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, 

visando a promoção da saúde, prevenção e monitoramento a grupos específicos e morbidade, 

acompanhamento do Programa Bolsa Família ou programa similar (BRASIL, 2011). 

 A visita domiciliar é sem dúvida uma das atribuições mais importantes do ACS  

(STOTZ; DAVID; BORNSTEIN, 2009) e deve ser realizada aos moradores de sua microárea 

um instrumento de intervenção fundamental da ESF pois, possibilita ao profissional conhecer 

o contexto de vida do usuário e a constatação “in loco” das reais condições de habitação, bem 

como a identificação das relações familiares. Além disso, facilita o planejamento da 

assistência por permitir o reconhecimento dos recursos que a família dispõe (PREFEITURA 

DE BELO HORIZONTE, 2019). Das atribuições contempladas aos ACS pode-se destacar: a 

orientação das famílias para utilização dos serviços de saúde” e a salienta-se que esses devem 

“informar os demais membros da equipe de saúde acerca da dinâmica social da comunidade, 

suas disponibilidades e necessidades, bem como a colaboração para gestão do cuidado do 
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território (BRASIL, 2000). Nessas duas ações observa-se o movimento bidirecional dos ACS, 

que, de um lado, orientam a comunidade o “modo de fazer” estabelecidos pelo sistema 

médico oficial e que, de outro lado, retratam aos profissionais de saúde de elementos 

importantes para a compreensão dos problemas de saúde das famílias e das necessidades da 

população (NUNES et al., 2002). 

A complexidade em trabalhar com a comunidade é fruto de uma educação tradicional 

que fala “para” as pessoas e não “com” elas. Por isso, observa-se a necessidade de estimular a 

participação dos ACS para desenvolver a autonomia e a compreensão da responsabilidade 

individual e coletiva no processo de aprendizagem (FREIRE, 1987). Suas atribuições 

transcendem o campo da saúde, exigindo-lhe atenção a múltiplos aspectos das condições de 

vida da população (NOGUEIRA; SILVA; RAMOS, 2000). 

As atribuições do ACS exigem uma liderança natural na comunidade, fundamentada 

na capacidade de se comunicar com as pessoas, para estimular a corresponsabilidade, ou seja, 

no empoderamento do indivíduo na melhoria da qualidade de vida e saúde da população 

(DUARTE; SILVA; CARDOSO, 2007). O ACS pode ser visto como um sujeito nuclear das 

ações nas UBS, um “potencializador de cidadãos”, atua na comunicação com a sociedade, 

relações de amorosidade, problematização e emancipação na proximidade com as pessoas, 

ator importante na construção de forma compartilhada do conhecimento (BRASIL, 2013). 

A comunicação é o principal instrumento de trabalho dos ACS. Quatro verbos 

norteiam suas ações: identificar, encaminhar, orientar e acompanhar (GALAVOTE et al., 

2011). Um estudo de revisão integrativa em 2014, referente às atividades dos ACS, 

evidenciou que sua participação na promoção de saúde e prevenção de agravos se relaciona 

com a necessidade de desenvolver mudanças comportamentais. Os ACS assumem papel de 

educadores, principalmente no ambiente externo das UBS, ou seja, na comunidade (BRITO; 

FERREIRA; SANTOS, 2014). A atuação dos ACS reflete nas mudanças de hábitos e 

comportamentos, devido a sua aproximação com a comunidade. Ouvir o que a comunidade 

tem ou precisa dizer é um tipo de acolhimento, acolher é uma forma de cuidar e pode ser uma 

importante ação para ampliar o diálogo e gerar possibilidades e oportunidades (DUARTE; 

SILVA; CARDOSO, 2007). 

O trabalho dos ACS ultrapassa a parte burocrática descrito nas suas atribuições. A 

educação em saúde em especial dos ACS, é indispensável para que o cuidado em saúde 

alcance as famílias com ações além de curativas, a fim de adquirirem um olhar que consiga 

contextualizar os valores do indivíduo/família dentro do contexto sócio-político (NORONHA 
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et al., 2009). Uma importante atuação extramuros contribuindo com o acesso de forma 

integral e contínua (MENDONÇA, 2004). 

Os ACS, assim como os demais profissionais de saúde, tendem a desenvolver suas 

ações a partir desta concepção de saúde-doença: sinais, sintomas, diante da perspectiva cujo 

foco centraliza na biomedicina, o poder explicativo dos processos biológicos acaba por se 

sobrepor, na abordagem educativa, aos determinantes sociais (BORNSTEIN; LOPES; 

DAVID, 2014). Ressalta-se que essa abordagem é limitada, já denominada por Paulo Freire 

de “educação bancária”, referindo-se à “transferência” de conhecimento (FREIRE, 1987). 

Contribuindo para a democratização de políticas Públicas e favorecendo a criação de 

uma nova consciência sanitária a Educação Popular em Saúde, favorece a participação social 

da comunidade (DAVID; BONETTI; SILVA, 2012). Entretanto, apesar da existência de um 

ambiente favorável para a orientação do trabalho de forma integral e dialógica, com ações na 

educação em saúde, não existem garantias de que o trabalho realizado pelas equipes e dos 

ACS incorpore um conceito ampliado de saúde nem a concepção popular de saúde (STOTZ; 

DAVID; BORNSTEIN, 2009). 

Ao considerar a educação em saúde como um dos principais eixos de trabalho do ACS 

para fortalecer as ações na APS, Morosini e Fonseca (2018) concluem em sua análise a 

necessidade de produzir políticas públicas direcionadas para a qualificação desse trabalho de 

modo a atender às diferentes configurações da vida e das relações sociais, nos diversos 

territórios e contextos nos quais o processo saúde-doença se constrói e se expressa.  

Diante da relevância dos ACS, como um importante ator da ESF, deve-se potencializá-

los com ações proativas deve ser o objetivo central dos programas de capacitação, 

ultrapassando o modelo biomédico (DUARTE; SILVA; CARDOSO, 2007). O treinamento 

dos ACS deve muni-los de conhecimentos diversos em torno da questão do processo de 

saúde-doença, incorporando, além da perspectiva biomédica, outros saberes que o habilitem 

nesse processo de interação cotidiana com as famílias e no reconhecimento de suas 

necessidades (NUNES et al., 2002). 

A centralidade do processo de saúde, está no diálogo, na conversa, na busca de 

conhecer a vida das pessoas e sua realidade (dificuldades), antecedendo o processo das 

orientações.  Essa conduta é fundamental para o trabalho educativo, é uma metodologia de 

educação e que tem a ver com a concepção de saúde que o profissional possui. Vale, destacar 

que a concepção ampliada de saúde se aproxima da educação popular em saúde: pois, 

considera o saber comum das pessoas sobre a experiência de adoecimento e de cura, adquirido 

através de sua história de vida e de sua cultura, o ponto de partida do processo educativo. Os 
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meios mais utilizados pelos educadores populares incluem: dinâmica da vida popular: rodas 

de conversa, diagnósticos participativos, assembleias e manifestações da cultura popular 

(STOTZ; DAVID; BORNSTEIN, 2009). 

Identifica-se a necessidade de formas mais abrangentes e organizadas de 

aprendizagem para os ACS, com ações críticas, contextualizando as realidades para impactar 

as transformações políticas, tecnológicas e científicas relacionadas com a saúde 

(GALAVOTE et al., 2011). No PSF, o ACS é o profissional que ocupa um lugar de destaque 

na atuação em saúde na perspectiva da Educação Popular (MACIAZEKI-GOMES et al., 

2016). 

A educação problematizadora posiciona o educando como agente ativo na construção 

do seu saber, desenvolvendo seu poder de compreensão do mundo, estabelecendo uma forma 

autêntica de pensamento, em que as ideias são compartilhadas (FREIRE, 1987). A promoção 

em saúde acontece em meio à produção da vida, por isso o ponto de partida da ação educativa 

é potencializado nas rodas de conversa, diagnósticos participativos, assembleias e 

manifestações da cultura popular (BORNSTEIN; LOPES; DAVID, 2014). 

Observa-se, entretanto, que os ACS, de uma forma geral, no cotidiano do seu trabalho, 

tem sido submetido a uma lógica utilitarista, com fragmentação aliada a simplificação e a uma 

intensa rotina de trabalho. Tal configuração do trabalho é potencializada por modelos de 

gestão centrados no alcance de metas fundamentados na formação biomédica, em que a 

educação em saúde de caráter emancipatório é deslocada pela educação para a saúde. Essa 

configuração traz a implicação do perigo dele se tornar, dentro do seu território um 

medicalizador sem considerar a qualidade de vida da população (MOROSINI; FONSECA, 

2018). A resolutividade do trabalho dos ACS tem sofrido desqualificações, no que se refere 

ao processo saúde-doença como as múltiplas atuações das diretrizes da atenção básica. 

Demonstrando assim, um nó crítico tanto para os trabalhadores quanto paras as equipes da 

ESF.  

Identifica-se um trabalho muito heterogêneo, entre os ACS da UBS Itaipú, trazendo 

impactos nas atuações dos demais profissionais da equipe. Conflitos têm acontecido 

frequentemente, problemas na comunicação tanto com a comunidade (desinformação do 

usuário) quanto com a ESF, sendo que às informações não são ofertadas de forma 

padronizadas, bem como a insatisfação dos ACS diante de algumas realidades do processo de 

trabalho. 
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6 METODOLOGIA 

 

 Durante o caminho percorrido no Curso de Especialização em Formação de Educadores 

em Saúde da UFMG durante 2018/19 me inteirei das diversas metodologias e concepções de 

educação em saúde, e pude obter um quadro geral da importância das práticas educativas em 

saúde. Identifiquei como a saúde e a educação são “parceiras históricas” com ênfase na 

integralidade do cuidado. A mesma acontece em diferentes e diversos espaços composta por 

muitos atores, envolvendo os profissionais e a comunidade /usuários. O SUS é 

indiscutivelmente uma interseção da educação e da atenção a saúde, levando a promoção da 

mesma, grande foco da APS. Diante da democracia, exige-se em um país em 

desenvolvimento, um posicionamento político e social do educador, ele não pode ser 

imparcial. Destaca-se que o educador não é ator que detem o conhecimento, mas sim o 

facilitador / mediador e na complexidade desse processo, ele precisa considerar a realidade 

dos sujeitos e trazer uma reflexão crítica. Existe uma necessidade de uma pratica pedagógica 

emancipadora. Diante dessa trajetória da especialização observei uma importante fragilidade 

pedagógica: o distanciamento da teoria com a prática. Diante da importancia de integrar 

educação, serviço e comunidade na realidade da minha pratica profissional, considero o ACS 

um importante ator. 

 A aplicação do presente trabalho será realizada na UBS Itaipú, após ser submetido ao 

Comité de Ética e Pesquisa da Secretária Municipal de Saúde de Belo Horizonte, na regional: 

Barreiro. A fonte de coleta de dados será através de indicadores fornecidos pelo distrito 

sanitários e de dados colhidos na própria UBS, entrevistas com os ACS. 

 

6.1 Sensibilização dos ACS 

 

Para intensificação das melhorias das ações de educação em saúde do ACS, será 

aplicado um questionário socio-econômico (Apêndice A) e uma entrevista (Apêndice B) com 

cada ACS que aceitar a participar da pesquisa, após assinar o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE, Anexo F). Serão realizados acompanhamentos mensais a fim de 

otimizar as ações educativas dos ACS, para melhorar a relação dos mesmos com a 

comunidade de forma sistêmica.  

Pretende-se trabalhar mensalmente com os profissionais de saúde através de ações 

educativas, utilizando como abordagem a problematização de assuntos pertinentes a 
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abordagem do ACS com o usuário, em enfoque em educação popular e do ACS com os 

demais profissionais da saúde. 
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6.2 Atividades educativas 

 

 Foi solicitado à gerência da UBS uma pauta para a reunião mensal dos ACS, com 

apoio das enfermeiras. Como previsto, a atividade educativa com os ACS poderá ser feita em 

janeiro de 2020. Após os avisos, as capacitações com os profissionais de saúde acontecerão 

em local a ser definido, com proposta de duração de 60 minutos, mensalmente, com a 

participação de todos os ACS da UBS. Para que seja potencializado a participação de todos os 

ACS, será disponibilizado um horário alternativo, que será discutido e previamente agendado 

com a gestora: Denise priorizando turnos diferentes. 

 

6.3 Acompanhamento e avaliação do Projeto de Intervenção  

 

O processo de avaliação referente às ações educativas ocorrerá com os profissionais de 

saúde e posteriormente a análise das reflexões, em geral, de forma holística. Durante os 

encontros será abordada a importância da ação educativa em saúde dos ACS, considerando a 

territorialização, as particularidades das ações do serviço e os conflitos/problematizações que 

afetam o processo de trabalho referente ao cuidado e a educação em saúde. O foco da 

proposta será direcionado ao contexto das boas práticas voltadas a integralidade do indivíduo 

bem como as características da territorialização, considerando a alta vulnerabilidade da 

população e o diagnóstico situacional da UBS. A avalição desse projeto, ocorrerá com análise 

das intervenções propostas. Será realizada análise reflexiva a partir da intervenção dos 

educadores com os ACS.  Também será analisado os indicadores distritais a longo prazo para 

avaliar os possíveis impactos da intervenção. 

.4 Cronograma de execução do projeto de intervenção 

 

Quadro 3 – Cronograma 
Atividade Início Fim 

 Revisão da literatura 10/2018 12/2019 

 Defesa do projeto-TCC 14/12/19 14/12/19 

 Coleta de dados 01/2020 06/2020 

 Entrega versão final do TCC 01/2020 01/2020 

 Tabulação dos dados 07/2020 08/2020 

 Análise dos dados 09/2020 10/2020 

 Publicação dos resultados 12/2020 02/2021 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6.5 Implantação de ações educativas problematizadoras para os ACS 

 

 Público alvo: O programa será direcionado para os ACS da UBS Itaipú. 

 Objetivo: incluir mais acesso ao conhecimento para os ACS, abordar temas 

cotidianos que precisam ser mais detalhados, valorizando a educação popular, crítica 

reflexiva, problematizadora e resolutiva. 

 Modalidade: Oficinas participativas / Grupo Focal. 

 Duração:  6 meses. 

 

6.6 Orçamento 

 

As atividades propostas serão realizadas com materiais já disponíveis na UBS unidade 

como papel, cadeiras e espaço físico. Caso seja necessário qualquer outro material será de 

responsabilidade do pesquisador sem ônus para a UBS. Portanto, não haverá custos adicionais 

para o serviço público.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração do presente projeto considerou a complexidade do processo pedagógico 

na saúde com sua abordagem na educação popular, considerando o ACS um importante ator, 

por compor tanto a equipe de saúde quanto a comunidade. As ações descritas deverão contar 

com apoio de diversos profissionais de saúde, considerando o momento de análise da EGCT.  

Ressalta-se o apoio da gestora da UBS, que em todo o tempo propõe ações educativas em 

saúde e melhoria do acesso aos usuários.  

A proposta considerou a realidade do serviço de saúde bem como as fragilidades no 

processo de educação em saúde. A Pedagogia freireana norteou a criação desse projeto bem 

como a metodologia que enfatizará uma abordagem dialógica, considerando as reflexões 

críticas e impactando no processo de trabalho.  

Esta intervenção poderá atingir seus objetivos e ter índice satisfatório se todos os 

atores da referida UBS, sentirem-se “estimulados/ provocados a participar das atividades 

propostas. A mesma poderá viabilizar discussões e momentos de descontração para a equipe 

dos ACS, com tudo poderá levá-los ao contraditório assim, potencializando e ressaltando as 

evidências cientificas e as boas práticas de saúde. A mesma poderá identificar o perfil 

sociodemográfico, econômico e político dos ACS da UBS: Itaipú-Jatobá, e relacionar os 

indicadores da UBS Itaipú referentes às atribuições de seus ACS com os indicadores distritais. 

Espera-se que a mesma apresente impactos no processo de trabalho tanto multidisciplinar 

quanto para a comunidade. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A – Questionário de caracterização do Perfil dos ACS da UBS -Itaipú 

 
Nome:                                                                                       D.N         /           /........... 
Idade: 
 
Sexo: (   ) F  (   ) M     Religião (   ) Católico (   ) Evangélico (   ) Espirita  (   ) Outra 
 Raça/ Cor   (   ) Branco (...) Pardo   (   ) Amarelo   (   ) Indígena    (   ) Negro 
 
Situação Conjugal   (   ) Solteiro  (   ) Casado/ União Estável (   ) Viúvo   (   ) Divorciado 
 
Escolaridade   (    ) Ensino Médio Incompleto   (   ) Ensino Médio Completo (   ) 
terceiro Grau 
 
Vínculo do Trabalho    (    ) Concurso Público   (   )    Processo Seletivo  
 
Tempo trabalhado no cargo anos    (     ) Tempo na UBS atual   (   )  
Reside onde trabalha? (   )Sim  (   ) Não 
 
Chefe de família / Principal provedor da casa    (    ) ACS   (    )     (   ) Cônjuge / 
companheiro 
(    ) Pais   (   ) Outra pessoa 
 
Renda do ACS   (   ) até  1 Salário mínimo   (   ) até 1 salário e meio   (   ) Maior do que 
1 até 2 
(    ) Maior do que 2 salários mínimos 
 
Treinamento para exercer o cargo    (    ) Sim   (   ) Não   (   ) Treinamento durante o  
exercício do cargo     (    ) Sim   (   ) Não    
 
Outro trabalho   (   )  Não tem outro trabalho   (   ) Iniciativa privada   (   ) Público (   ) 
Conta própria 
 
Carga horária envolvendo todas as atividades (   ) 40 h/s    (    ) 60 h/s    (    ) > 60 
horas/s 
 
Participa de alguma atividade ou mobilização social ou algum grupo comunitário  
(   ) Associação Comunitária   (   ) Conselho local de saúde (   ) Conselho Municipal de 
Saúde 
(   ) Conselho Distrital de Saúde (   ) Sindicato (   ) Partido político (   ) Mesa de 
negociação coletiva do SUS (   ) Igreja ou outras atividades religiosas (   ) Outros. 
 
Satisfação com a capacidade de trabalho (    ) Insatisfeito   (   ) Indiferente   (   ) 
Satisfeito 
Satisfação com o trabalho    (    ) Insatisfeito   (   ) Indiferente   (   ) Satisfeito 
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Concorreria ao emprego novamente (   ) Definitivamente não   (   ) Sim após refletir   
(   ) Sim 
 

 

APÊNDICE B – Entrevista com os Agentes Comunitários de Saúde UBS -Itaipú 

 

1.Para você quem é o ACS 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

2. Você recebeu algum treinamento antes de iniciar o trabalho como ACS? 

______________________________________________________________________ 

 

3. Você já participou de alguma discussão ou treinamento sobre “Educação em Saúde? Você 
pode falar um pouco sobre isso? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

4. Para você qual é a principal característica do ACS? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

5. Você já ouviu falar em “Educação Popular? Poderia dizer algo? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. O ACS é um profissional que atua na “promoção da saúde” e “prevenção de doenças” 
como você vê isso na prática? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

7. Você se vê como um educador em Saúde? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

8. Como acontece essa prática educativa? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

9. Quais são as suas atribuições quanto ACS? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Distritos da cidade de Belo Horizonte 

 
Fonte: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Saúde. Distritos Sanitários. Belo 

Horizonte: PBH, 2006. Disponível em: 

<http://www.pbh.gov.br/smsa/montapagina.php?pagina=distritos/index.html>. Acesso em: 8 out. 2019. 
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ANEXO B – Distribuição Espacial das Regionais de Belo Horizonte por categoria de 

Índice de Vulnerabilidade de Saúde em 2012 

 
Fonte: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Saúde. Índice de vulnerabilidade da 

saúde 2012. Belo Horizonte: PBH, 2013. Disponível em: 

<https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/publicacaoes-da-vigilancia-em-

saude/indice_vulnerabilidade2012.pdf>. Acesso em: 8 out. 2019. 
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ANEXO C – Mapa da microárea territorialização do Itaipú, SMSA- BH, 2018 

 

 
Fonte: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Saúde. Dados de produção da UBS-
B: Extração de banco de dados Sistema Fênix. Belo Horizonte: PBH, 2017.  
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ANEXO D – O processo de construção social da APS 

 

 
Fonte: BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A atenção Primária e as Redes de Atenção à 
Saúde. Brasília: CONASS, 2015. Disponível em: <https://www.conass.org.br/biblioteca/pdf/A-Atencao-
Primaria-e-as-Redes-de-Atencao-a-Saude.pdf > Acesso em: 2 dez. 2018. (adaptado). 
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ANEXO E – Ferramenta PDSA 

 

 
 

Fonte: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Secretaria Municipal de Saúde. Gestão do Cuidado no 
Território. Belo Horizonte: PBH, 2016.  Disponível em: 
<https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/gestao_cuidado_territorio.pdf>. Acesso em: 
4 dez. 2018. 
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ANEXO F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

ESCOLA DE ENFERMAGEM  
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM FORMAÇÃO DE EDUCADORES EM 

SAÚDE (CEFES) 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convidamos o Sr (a) a participar da pesquisa cujas as informações contribuirão 

com o projeto de Trabalho de Conclusão de Curso da Aluna: Aline Soares Dutra aluna 
regular do Curso de Especialização em Formação de Educadores em Saúde (CEFES) da 
Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, número da matricula: 
2017761073, sob a orientação da Professora: Dr.ª Salete Silqueira Müller e co-
orientação da ª Dr.ª Marcela Claudia Pagano. 

A pesquisa tem como título: “O PAPEL EDUCATIVO NOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E O RESULTADO NO PROCESSO DE TRABALHO 
E ASSISTÊNCIA” e objetiva: “Aprimorar as ações de educação em saúde dos Agentes 
Comunitário de Saúde da UBS- Itaipú”. Sua participação se dará, através do 
preenchimento de um questionário e uma entrevista semiestruturada, e participação de 
discussões dialógicas e problematizadores, como fonte de análise para capacitação da 
educação em saúde. Sua participação não é obrigatória. O (a) Senhor (a), não arcará 
com nenhuma despesa e também não receberá nenhum incentivo financeiro. Não haverá 
identificação dos participantes. Contudo sua participação é de grande importância para a 
realização do nosso trabalho e contribuirá para a produção de conhecimento sobre o 
assunto em questão. 

Para qualquer outra informação, o (a) Senhor (a), poderá entrar em contato com 
a pesquisadora através do contato (31) 998800545. 

Consentimento Pós-informação: Eu __________________________________ 
fui informado sobre os objetivos estritamente acadêmicos da pesquisa, entendo, que a 
minha participação de seu por decisão própria. Por isso concorco em responder ao 
questionário e a entrevista e autorizo o uso das informações para pesquisa. Este 
documento é emitido em duas vias, que serão ambas assinadas por mim e pela 
pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós. 

_______________________________________________ 
Assinatura do Participante                

____________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora 

 
Data: ______/______/_________. 

 

 
 


