
Tema 2

Estratégia de saúde 

da família

OBJETIVO GERAL DO TEMA
Apresentar os diversos aspectos do Programa de

Saúde da Família (PSF): a fi nalidade, a formação 

das equipes e o Programa de Agentes Comunitários

de Saúde (PACS), que é um antecessor do PSF.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VOLTADOS 
PARA O CONTEÚDO
O estudo deste tema proporcionará a você:

1 identifi car as ações e as fi nalidades do

Programa/Estratégia Saúde da Família

(PSF/ESF);

2 identifi car os profi ssionais que participam

da ESF; 

3 identifi car um atendimento de qualidade,

integral e humano em unidades básicas de

saúde com PSF;

4 avaliar a atenção centrada na família,

entendida e percebida a partir de seu

ambiente físico e social.
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Fonte: www.sxc.hu



COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
NA ÁREA DE ENFERMAGEM

1 trabalhar em equipe;

2 atender às necessidades básicas do

indivíduo e sua família;

3 atuar na educação para saúde sobre

medidas de proteção e prevenção da

saúde;

4 orientar os indivíduos sobre a estrutura e

a organização do sistema de saúde vigente;

5 descrever funções e responsabilidades dos

membros da equipe de trabalho;

6 realizar visitas domiciliares;

7 registrar possíveis fatores detectados

que provocam desequilíbrio da saúde

individual e coletiva, buscando soluções

em nível local, regional e/ou central, em

defesa da qualidade de vida;

8 acompanhar e avaliar ações de saúde.
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FAMÍLIA, FAMÍLIA...

“Família, família

Papai, mamãe, titia,

Família, família

Almoça junto todo dia,

Nunca perde essa mania”

(Titãs – "Família")

Provavelmente você já teve a oportunidade de ouvir a música citada, por ser

bastante conhecida de um grupo muito famoso. Ela se utiliza de situações

engraçadas para falar da importância da família.

Realmente não podemos negar a importância que a família representa na vida

das pessoas. Conviver harmoniosamente em família signifi ca saber “abrir mão”

da individualidade para trabalhar com o coletivo.
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Mas saiba que a preocupação com a família não se dá somente no âmbito

daqueles que fazem parte dela. Existem diversos programas governamentais

que têm a família como foco – um deles é o Programa da Saúde da Família,

assunto deste tema.

A história do Programa de Saúde da Família (PSF) tem início quando o Ministério

da Saúde forma o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), em 1991.

A partir da implementação desse programa, o enfoque dentro das práticas de

saúde muda: passa do indivíduo para a família.
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Figura 2.1: A convivência 
em família ajuda a apren-

der a trabalhar em equipe.
Fonte: www.sxc.hu



·30· 

Tema 2
Estratégia de saúde
da família

A estratégia de reorganização da Atenção Primária ou Básica, denominada 

Programa de Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde,

o PSF e o PACS, surge como resultado das experiências mundiais e daquelas

realizadas em vários pontos do território brasileiro.

Como já foi mencionado, o PACS surgiu em 1991, como parte do processo de

reforma do setor saúde, que vem desde a Constituição de 1988. A implantação

desse programa tem intenção de aumentar a acessibilidade ao sistema de saúde

e incrementar as ações de prevenção e promoção da saúde.

O PACS se caracterizou como modelo de transição para o PSF que foi implantado 

em 1994 como resposta às necessidades de uma atenção integral à saúde do

indivíduo e à comunidade, a ser desenvolvida por uma equipe multiprofi ssional, 

com intensa participação da comunidade.

�
�  Como tudo começou...PACS:

grama de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte do O Prog
ama Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este Progra
ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. pode s
ACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas No PA

e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica e orien
de saúde.

Os agentes comunitários de saúde podem ser 
encontrados em duas situações distintas em
relação à rede do SUS: 

a. ligados a uma UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

ainda não organizada na lógica da Saúde 
da Família; 

b. ligados a uma unidade básica de Saúde da 
Família.

As pessoas que trabalham no PACS perten-
cem à comunidade em que o programa é
implementado e são treinadas, capacitadas
e supervisionadas por profi ssionais de saúde 
para atender às necessidades de saúde da
população. 

(Fonte: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/atenc
aobasica.php#saudedafamilia)

O programa de Saúde da Família também introduziu uma visão ativa da 

intervenção em saúde, de não esperar a demanda (referente às necessidades

da população) chegar para intervir, mas de agir sobre ela preventivamente, 

constituindo-se, assim, em instrumento real de reorganização da demanda 

(VIANA; DAL POZ, 2005).

Unidade para realização 
de atendimento integral 
a uma população nas 
especialidades básicas 
(Pediatria, Ginecologia, 
Clínica Geral e 
Enfermagem), podendo 
oferecer também
assistência odontológica 
e de outros profi ssionais 
de nível superior. Essas
unidades são também 
conhecidas como Postos
de Saúde.
(Adaptado de http:
//www.saude.es.gov.br/
download/manual_
pratico_para_elaboracao_
projetos_ubs.pdf)

UN I D A D E B Á S I C A 
D E S A Ú D E
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CONHECENDO MAIS SOBRE O PSF

Mas afi nal: o que é o Programa Saúde da Família? O PSF consiste em uma

estratégia do Ministério da Saúde para organizar a ATENÇÃO BÁSICA. O principal

desafi o do PSF é promover a reorientação das práticas e ações de saúde, ou seja,

as condutas de intervenção da equipe de saúde, de forma completa e ininterrupta.

Assim, as ações de saúde são levadas para mais perto da família com o objetivo

de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.

A Estratégia de Saúde da Família é um projeto dinamizador e consolidador do

SUS no Brasil. Tem provocado um importante movimento com o intuito de

reordenar o modelo de atenção no SUS.

Lembra-se dos princípios do SUS que você aprendeu no Tema 1 desta unidade?

Pois bem.

O PSF é uma estratégia desenvolvida para promover mudanças no atual modelo

de assistência à saúde do país, possibilitando-se que efetivamente sejam colocados

em prática os princípios que norteiam o SUS, como: integralidade da assistência,

universalidade, eqüidade, participação e controle social, intersetorialidade,

resolutividade, saúde como direito e humanização do atendimento.

Figura 2.2: O Programa 
Saúde da Família, como o 

próprio nome diz, volta-se 
para preocupações relacio-

nadas à saúde da família.

É o 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. A Atenção Básica 
considera o indivíduo 
em sua singularidade, 

complexidade, 
integralidade e, 
principalmente, 
inserido no seu 

meio sociocultural.

AT E N Ç Ã O BÁ S I C A
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A principal mudança com a proposta do PSF é no foco de atenção, que deixa de 

ser centrado exclusivamente no indivíduo e na doença, passando também para

o coletivo, sendo a família o espaço privilegiado de atuação.

�
� F para ESFDe PSF

mente, o PSF é defi nido como Estratégia Saúde da Família (ESF), em Atualm
Programa Saúde da Família. Isso porque o termo Programa remete vez de 
 atividade com início, desenvolvimento e fi nalização, e esse não é o a uma

da ESF. Mas a sigla PSF continua sendo amplamente usada porque caso d
assim fi cou conhecida! assim

A velocidade de expansão da Saúde da Família comprova a adesão de gestores

estaduais e municipais aos seus princípios. Iniciado em 1994, o PSF apresentou

um crescimento expressivo nos últimos anos, que pode ser percebido pelos 

percentuais demonstrados. Observe a Figura 2.3:

1998 1999

2000 2001
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2002 2003

2004 2005

2006 Novembro/2007

Figura 2.3: Evolução da 
implantação das Equipes 
Saúde da Família do ano 
de 1998 a 2007 (BRASIL, 

1998 – novembro, 2007).0% 0 a 25% 25 a 50% 50 a 75% 75 a 100%

(Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da família. Os números. Disponível em: <http://dtr2004.saude.gov.
br/dab/abnumeros.php>. Acesso em: 7 janeiro 2008.)
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AS EQUIPES DE SAÚDE

Até agora falamos sobre diversas características da Estratégia Saúde da Família, 

mas ainda não falamos sobre quem participa dessas ações.

Você sabe como e por quem é realizado

esse trabalho?

Fonte: www.sxc.hu
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A Saúde da Família é operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofi ssionais em unidades básicas de saúde.

As equipes multiprofi ssionais são compostas por, no mínimo:

• um médico de família;

• um enfermeiro;

• um auxiliar de enfermagem;

• seis agentes comunitários de saúde (você apren-

derá sobre eles mais à frente ainda neste tema).

Essas equipes são responsáveis pelo acompanha-mento

de um número defi nido de famílias, localizadas em

uma área geográfi ca delimitada, formada, geralmente, 

por bairros (territorialização). Quando ampliadas, essas equipes contam ainda
Fonte: www.sxc.hu
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com: um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene

dental. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3.000 

a 4.500 pessoas ou de 1.000 famílias de determinada área (BRASIL, 2008).
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Essas equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação,

reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, assim como na manutenção

da saúde da comunidade. A atuação ocorre principalmente nas unidades básicas de

saúde, nas residências e com a mobilização da comunidade, por meio de campanhas

realizadas nas ruas. A atuação das equipes de saúde caracteriza-se:

Como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde.

Nem sempre é possível ao município executar sozinho todos os serviços de

saúde. Pequenos municípios carecem de recursos humanos, fi nanceiros e

materiais, e sua população é insufi ciente para manter um hospital ou serviços

especializados. Por isso, a descentralização dos serviços implica também a

sua regionalização.
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Fonte: www.sxc.hu Fonte: http://www.governo.es.gov.br/site/fi les/arquivos/imagem/s
atendimentomulhersesa060308.jpg

Fonte: http://www.amparo.sp.gov.br/noticias/agencia/2006/08_
agosto/imagens/110806_agente.jpg

Figura 2.4: Fazem parte da 
equipe multiprofi ssional 

que se dedica à saúde da 
família: médicos, enfer-

meiros, dentistas, auxiliar 
de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde, 
dentre outros profi ssionais.
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O sistema de saúde é ainda um sistema hierarquizado: compõe-se de várias

unidades interligadas, cada qual com suas tarefas a cumprir. Num primeiro

nível, estão os centros de saúde, que todos podem procurar diretamente; em

seguida, há outros estabelecimentos que ofertam serviços mais complexos, como 

as policlínicas e hospitais. Os casos de urgência e emergência serão encaminhados 

a um pronto-socorro próximo.

• Por ter, sob a sua responsabilidade, um território defi nido, com uma 

população delimitada.

• Por intervir sobre os fatores de risco – alimentação, atividade física, freqüência 

do consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas etc. – aos quais a comunidade 

está exposta.

• Por prestar assistência de saúde integral, permanente e de qualidade.

• Por realizar atividades de educação e promoção da saúde.

• Por estabelecer vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a

população.

• Por estimular a organização das comunidades para exercer o controle social

das ações e serviços de saúde.

• Por utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de

decisões.

• Por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas 

com diferentes segmentos sociais e institucionais (movimentos populares,

entidades de classe, sindicatos, governo, entidades jurídicas, prestadores 

de serviço, entre outros). Essas parcerias possibilitam a intervenção em 

situações que fogem à responsabilidade do setor de saúde e que têm efeitos

determinantes sobre as condições de vida e saúde de indivíduos, famílias e

comunidade (BRASIL, 2008). Como exemplo de uma situação em que as

parcerias podem atuar, podemos citar casos de famílias que moram em áreas

de risco, não planejadas, com esgoto a céu aberto, ou seja, sem saneamento

básico, sem escola próxima, sem segurança etc.
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Fonte: http://www.guaratuba.pr.gov.br/site/images/stories/
prefeitura/dezembro/posto%20cohapar%20atendimento.jpg 
http://www.feliz.rs.gov.br/sites/7600/7684/imagens/noticias/2007/
diasaude_medico2.jpg

Figura 2.5: A atuação das 
equipes da saúde da famí-

lia pode ocorrer nas uni-
dades básicas de saúde, 

nas residências ou até 
mesmo em campanhas 

realizadas nas ruas.
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Fonte: www.sxc.hu Fonte: http://www.amparo.sp.gov.br/noticias/agencia/v
2005/agosto/imagens/120805_10anos_psf.jpg

Atividade 1
Atende ao Objetivo Específi co 1  e às Competências 1 , 2 e 4

Maria estava em casa assistindo à novela depois de um longo dia de trabalho.
No intervalo, ela viu uma propaganda do Ministério da Saúde que divulgava a
ESF – Estratégia Saúde da Família. Como Maria tem três fi lhos e, infelizmente,
não tem como pagar um plano de saúde, depende dos serviços públicos. Ela se
interessou muito por essa iniciativa do governo que se volta aos cuidados da
saúde de toda a família.

Muito animada com a ESF, Maria foi buscar mais informações: se essa iniciativa
estava em vigor na localidade onde ela reside, onde os atendimentos médicos
são realizados, que tipo de atendimento a ESF oferece e qual é a equipe que
participa do atendimento?
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a. Dentre as atividades listadas a seguir, assinale aquela(s) que NÃO 
corresponde(m) à(s) atividade(s) da ESF:

(   ) prestar assistência de saúde integral, permanente e de qualidade;

(   ) realizar o registro de identifi cação civil;

(   ) distribuir cestas básicas para a comunidade;

(   ) prestar assistência na área de doenças sexualmente transmissíveis;

(   ) intervir, de forma preventiva, na saúde das famílias.

b. As ações da ESF só são possíveis porque há uma equipe multiprofi ssional 
responsável por elas em cada localidade. Assinale, na lista a seguir, quais
desses profi ssionais fazem parte da equipe da ESF (considere apenas a equipe 
multiprofi ssional MÍNIMA).

(   ) dentista 

(   ) auxiliar de consultório dentário

(   ) auxiliar de enfermagem 

(   ) enfermeiro

(   ) técnico em higiene dental

(   ) médico de família

(   ) agente comunitário de saúde

c. Você já observou a atuação da equipe de saúde da família em seu bairro
ou cidade? Vamos conhecer as atribuições de cada profi ssional que compõe
essa equipe? No site http://www.fafi pa.org/concurso/concursos/arquivos/
atribuicoespmsjp.pdf, você encontrará todas elas. Seria interessante saber
como tais atribuições ocorrem na prática do dia-a-dia dos profi ssionais de 
saúde que compõem a equipe. Verifi que se seu município tem ESF. Assim,
você poderia fazer uma visita à Unidade Básica para conhecê-la e observar
seu trabalho.

Para realizar essa atividade, você será orientado por seu tutor sobre os aspectos
a serem considerados em seu trabalho. Fique atento ao fórum “O trabalho na
Saúde da Família” sobre o referido tema no ambiente virtual.

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS

Você viu neste tema que os agentes comunitários de saúde fazem parte da 

equipe multiprofi ssional que atua na Saúde da Família, não é mesmo? Mas 

você sabe quem é o agente comunitário de saúde? Você já teve oportunidade

de observar algumas pessoas andando nas ruas de seu bairro trajando jaleco

branco e visitando as residências? Provavelmente, eles são agentes comunitários 

de saúde.
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O agente comunitário de saúde é um trabalhador que atua em dois importantes

programas do Ministério da Saúde: o Programa Agente Comunitário de Saúde

(PACS) e a Estratégia Saúde da Família (BRASIL, 2008).

A profi ssão de ACS foi criada pela Lei n° 10.507, de 10 de julho de 2002. Essa lei

atribui ao ACS a realização de atividades de prevenção de doenças e promoção da

saúde, por meio de ações educativas em saúde nos domicílios e na coletividade,

em conformidade com as diretrizes do SUS. Estende também ao ACS o acesso

a ações e serviços de informação e promoção social e de proteção da cidadania.

As ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por

um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde.

As atribuições do ACS estão descritas em duas portarias:

• Portaria nº 1.886/1997 (do Ministro de Estado da Saúde), que, pelo

subitem 8.14 do seu Anexo I (Normas e Diretrizes do Programa de Agentes

Comunitários de Saúde), fi xa as atribuições básicas do agente comunitário

de saúde.

• Portaria nº 44/2002 (do Ministro de Estado da Saúde), que estabelece as

atribuições do agente comunitário de saúde na prevenção e no controle da

malária e da dengue.

Segundo previsão do artigo 3º (incisos I a III) da Lei nº 10.507/2002, para

o exercício da profi ssão de Agente Comunitário de Saúde, se faz necessário

o atendimento aos seguintes requisitos: residir na área em que atuar e haver

concluído o Ensino Fundamental e o curso de qualifi cação básica para a formação

de agente comunitário de saúde.

Os ACS estão presentes tanto em comunidades rurais e periferias urbanas quanto

em municípios altamente urbanizados e industrializados.

Caso queira conhecer na íntegra a lei que criou a profi ssão de Agente
Comunitário de Saúde, acesse o site http://dtr2004.saude.gov.br/dab/
docs/legislacao/lei10507_10_07_02.pdf.��
�
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Os Agentes Comunitários de Saúde podem ser encontrados em duas situações

distintas em relação à rede do SUS:

a. ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da

Saúde da Família;

b. ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da equipe

multiprofi ssional.

• Dentre as atribuições do ACS estão:

• a prevenção das doenças e promoção da saúde, por meio de visitas 

domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios

e na comunidade;

• o cadastramento das famílias;

• o acompanhamento do pré-natal e do crescimento e desenvolvimento de

crianças de 0 a 5 anos de idade;

• a orientação sobre doenças endêmicas, 

preservação do meio ambiente, saúde 

bucal, planejamento familiar e nutrição;

• assistência na área de doenças sexualmente 

transmissíveis e AIDS;

• promoção da saúde do idoso;

• apoio a portadores de defi ciência psico-

física, entre outros.

Figura 2.6: Os Agentes
Comunitários de Saúde
recebem treinamento espe-
cífi co antes de começar a 
atuar junto à comunidade.
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Fonte: http://www.mineiros. go.gov.br/fotos_2007/julho/agentesaude/P7040181.JPG
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Você poderá complementar seus conhecimentos sobre a ESF pesquisando
o assunto no site http://portal.saude.gov.br e lendo os textos que seu
tutor o orientará a buscar na biblioteca no ambiente virtual.��
�

Você observou que o ACS funciona como elo entre a equipe e a comunidade?

Realmente isso é verdade. O ACS tem papel estratégico, pois está em contato

permanente com as famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção

da saúde, realizado por toda a equipe. Além disso, o papel do ACS fortalece o

trabalho educativo e possibilita a maior aproximação com o SABER POPULAR.

A importância dos ACS é realmente muito grande. Esses trabalhadores

desenvolvem um rol de ações, têm contato direto com a população, com suas

carências, violência e com a falta de estrutura do sistema de segurança pública

para atender às demandas da comunidade.

É importante destacar que o agente comunitário de saúde representa um

segmento efetivo do trabalho em saúde e se tornou um personagem fundamental

no cenário da assistência à saúde. Assim, ele é tão fundamental no serviço de

saúde da família quanto os profi ssionais relacionados diretamente à saúde, como

o médico e o enfermeiro.

É um saber empírico, 
adquirido apenas à 

custa da experiência 
do cotidiano. Também 

conhecido como o saber 
que passa de geração 

em geração, de pais 
para fi lhos, de fi lhos 

para netos.

SA B E R P O P U L A R
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Atividade 2 
Atende aos Objetivos Específi cos 1  e 2  a às Competências 4  e 5

Marcos é um agente comunitário de saúde. Ele, em conjunto com mais outros
cinco agentes, faz parte da iniciativa Estratégia Saúde da Família no bairro
onde residem. Como a ESF só começou a atuar lá há cerca de um mês, Marcos
e os demais agentes tomaram a iniciativa de elaborar um panfl eto divulgando
as ações da ESF e a equipe de profi ssionais que está à disposição da população
no atendimento médico.

a. Para ajudar Marcos na organização dos dados, cite, no espaço a seguir, 
quatro ações pertencentes à ESF:

1.

2.

3.

4.

b. A equipe multiprofi ssional da qual Marcos faz parte não é aquela mínima,
mas sim a equipe ampliada. Cite os três profi ssionais que fazem parte da
equipe ampliada da ESF:

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

c. Com base nas atribuições dos profi ssionais da ESF, pesquise sobre as diversas 
ações desenvolvidas pela equipe de Saúde da Família no atendimento à 
população.

�
� xército de agentes!Um ex

mente, encontram-se em atividade no país 204 mil ACS, estando Atualm
ntes tanto em comunidades rurais e periferias urbanas quanto em presen
ípios altamente urbanizados e industrializados (BRASIL, 2008).munic
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Atividade 3
Atende aos Objetivos Específi cos 3  e 4  a às Competências 3 , 5 ,

6 , 7  e 8

Assinale as alternativas corretas em cada um dos três assuntos a seguir:

1. As ações de educação, emprego e renda, assim como a melhoria da qualidade
de vida da população, são ações de saúde que se enquadram como:

a.    Proteção específi ca

b. Recuperação da saúde

c.    Diagnóstico precoce

d. Promoção da saúde

2. O Programa Saúde da Família – PSF tem como base operacional a Unidade
de Saúde da Família – ESF e como princípios:

a. Trabalhar com território de abrangência indefi nido.

b. A equipe de trabalho responsável deve atender no máximo a 2.000
habitantes.

c. Os agentes comunitários devem atender ao máximo 1.000 pessoas.

d. Substituir as práticas convencionais de assistência por um trabalho
centrado na vigilância à saúde.

3. A Atenção Primária da Saúde é um modelo de organização de saúde para:

a. Áreas subdesenvolvidas e de poucos recursos.

b. Principalmente economizar recursos fi nanceiros.

c. Levar em conta as necessidades e o uso racional dos recursos da
região.

d. Exclusivamente utilizar pessoal leigo da comunidade para aten-der aos
doentes que estão à margem do tratamento médico tradicional.

Numa visita domiciliar, o ACS verifi cou que dona Maria, que é hipertensa,
passava o dia fazendo pequenas atividades domésticas e assistindo à televisão.
Em sua investigação, o ACS constatou que dona Maria não estava tomando
sua medicação corretamente, não cumpria sua dieta e estava sedentária, ou seja,
não realizava nenhum tipo de atividade física.

Descreva a seguir qual deve ser o procedimento do ACS.
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RESUMINDO...

• O Programa Saúde da Família (atualmente chamado de Estratégia Saúde da

Família) foi criado pelo Ministério da Saúde e é um programa governamental

que tem a família como foco.

• O programa teve início a partir de uma outra iniciativa do Ministério da Saúde,

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

• A ESF incorpora e reafi rma os princípios básicos do SUS – universalização, 

descentralização, integralidade e participação da comunidade.

• A Saúde da Família é operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofi ssionais em unidades básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis

pelo acompanhamento de um número defi nido de famílias, localizadas em uma

área geográfi ca delimitada.

• As equipes multiprofi ssionais são compostas por, no mínimo: um médico de

família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários

de saúde.

• Quando ampliadas, as equipes contam ainda com: um dentista, um auxiliar de

consultório dentário e um técnico em higiene dental.

• As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação,

reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, assim como na manutenção

da saúde da comunidade.

• A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas

residências e na mobilização da comunidade.

• O Agente Comunitário de Saúde é um trabalhador que atua em dois importantes 

programas do Ministério da Saúde: o Programa Agente Comunitário de Saúde

(PACS) e a Estratégia Saúde da Família.

• A profi ssão de ACS foi criada pela Lei n° 10.507, de 10 de julho de 2002. Essa lei 

atribui ao ACS a realização de atividades de prevenção de doenças e promoção da 

saúde, por meio de ações educativas em saúde nos domicílios e na coletividade.

Estende também a ele o acesso a ações e serviços de informação e promoção

social e de proteção da cidadania.

• Os Agentes Comunitários de Saúde podem ser encontrados em duas situações

distintas em relação à rede do SUS: ligados a uma unidade básica de saúde ainda

não organizada na lógica da Saúde da Família ou ligados a uma unidade básica

de Saúde da Família como membros da equipe multiprofi ssional.
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• Os ACS funcionam como elo entre a equipe de saúde e a comunidade. Eles

desenvolvem diversas ações e mantêm contato direto com a população, suas

carências, com a violência e com a falta de estrutura do sistema de saúde, visando

atender às demandas da comunidade.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRÓXIMO TEMA

Acabamos, com este tema, a parte do conteúdo que se refere à saúde em geral. Na

próxima unidade, você aprenderá sobre testes que possibilitam o monitoramento

da saúde dos indivíduos, começando com o exame de urina. Até lá!

Respostas das Atividades
Atividade 1

a.

(   ) prestar assistência de saúde integral, permanente e de qualidade;

(X) realizar o registro de identifi cação civil;

(X) distribuir cestas básicas para a comunidade;

(   ) prestar assistência na área de doenças sexualmente transmissíveis;

(   ) intervir, de forma preventiva, na saúde das famílias.

b.

(   ) dentista

(   ) auxiliar de consultório dentário

(X) auxiliar de enfermagem

(X) enfermeiro

(   ) técnico em higiene dental

(X) médico de família

(X) agente comunitário de saúde

Atividade 2

a. Você pode ter citado quatro das ações a seguir:

1. intervir, de forma preventiva, na saúde das famílias;

2. atuar como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado
de saúde;

3. possuir sob a sua responsabilidade um território defi nido, com população
delimitada;
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4. intervir sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta;

5. prestar assistência de saúde integral, permanente e de qualidade;

6. realizar atividades de educação e promoção da saúde;

7. estabelecer vínculos de compromisso e de co-responsabilidade com a
população;

8. estimular a organização das comunidades para exercer o controle social 
das ações e serviços de saúde;

9. utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada de
decisões;

10. atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com
diferentes segmentos sociais e institucionais;

11. cadastrar as famílias;

12. acompanhar o pré-natal e o crescimento e desenvolvimento das crianças 
de 0 a 5 anos de idade;

13. orientar sobre doenças endêmicas, preservação do meio ambiente, saúde 
bucal, planejamento familiar e nutrição;

14. prestar assistência na área de doenças sexualmente transmissíveis;

15. promover a saúde do idoso;

16. apoiar os portadores de defi ciência psicofísica, entre outros.

b.

1. um dentista

2. um auxiliar de consultório dentário

3. um técnico em higiene dental

Atividade 3

1. Letra d

2. Letra d

3. Letra c

O ACS deve orientar dona Maria, já que uma de suas atribuições é atuar na
prevenção das doenças e promoção da saúde, por meio de visitas domiciliares
e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade.
Assim, o ACS deve fornecer maiores informações à dona Maria, dizendo que
ela deve fazer o tratamento corretamente, tratamento esse que inclui: tomar o
medicamento regularmente; fazer dieta alimentar balanceada e realizar atividades 
físicas para promover o controle da pressão arterial. Promovendo tais orientações 
à dona Maria, o ACS estará atendendo a outra de suas atribuições, que é a
promoção da saúde do idoso.
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