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CONTRA-REGRAS DO CENÁRIO DA SAÚDE: OS AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE 
EM FOCO. Vanessa de Azevedo Ribeiro, Sônia Beatriz Cimirro Guterres, João Francisco Viero, 
Walter Henrique Broock Neto, Aline Alano Del Pino, Aline Godoy Justo, Maria Ysabel Barros Bellini 

(orient.) (ESP). 
A Atenção Básica à Saúde brasileira se operacionaliza, dentre outras estratégias, através do Programa de Agentes 
Comunitários da Saúde. Estes trabalhadores inserem-se nas Equipes de Saúde da Família de um modo diferenciado, 
visto na perspectiva de resgate do atendimento domiciliar no contexto de vida das comunidades adscritas por uma 
unidade do Programa de Saúde da Família (PSF). Diante dessa característica fundamental para a articulação das 
rotinas de trabalho de um PSF salienta-se a necessidade de investigação de como se estabelecem as relações de 
trabalho entre Agente Comunitário de Saúde (ACS) com os demais membros da equipe de Saúde da Família. A 
Escola de Saúde Pública (ESP/RS), através da Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde (RORHES) 
coordena e executa essa pesquisa com o incentivo financeiro da Organização Pan-Americana de Saúde e 
Organização Mundial de Saúde OPAS/OMS. Trazemos como objetivos Caracterizar o perfil epidemiológico dos 
ACS de Porto Alegre e investigar quais são as relações de trabalho em seu lócus de atuação na realidade de saúde do 
município. Esta pesquisa utilizará uma abordagem híbrida, combinando os aspectos quantitativos com os 
qualitativos. Este trabalho será desenvolvido pelos pesquisadores e 3 bolsistas capacitados para tal objetivo na fase 
de coleta e análise de dados. A coleta de Dados está sendo feita pessoalmente, posterior ao agendamento via telefone. 
Serão entrevistados 25% do total de ACS de POA, sendo que ainda esta em processo de coleta de dados. Os 
resultados serão divulgados pela ESP-RS em Novembro de 2006, por intermédio de um seminário com todas 
instituições participantes da pesquisa, além de produção de artigo, assim como, será disponibilizado no site da 
Estação de Trabalho da Escola de Saúde Pública. www.esp.rs.gov.br/observatoriorh. 
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