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INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente, o ACS tem assumido diferentes atividades na produção de atos em saúde (Merhy, 
1998) utilizando os seus saberes e práticas na produção do cuidado em diferentes sistemas e contextos. 
Enquanto operador do cuidado em sua dimensão fluída utiliza recursos tecnológicos centrado no trabalho 
vivo em ato produzindo um compromisso permanente com a tarefa de acolher, responsabilizar, resolver, 
e autonomizar o usuário em seu modo de andar a vida. Nessa perspectiva o ACS assume uma posição 
estratégica no sentido de produzir encontros positivos entre os trabalhadores e usuários e o agir 
tecnológico e o estratégico por possibilitar a invenção de novos modos de operar os atos assistenciais e 
criação de espaços relacionais, de escuta qualificada e de vínculo afetivos e efetivos. Nessa direção o presente 
estudo tem como objetivo analisar o processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde (ACS) em 
uma Unidade Saúde da Família no município de Itabuna-Bahia e, como foco o espaço de intervenção da 
micropolítica do processo de trabalho do ACS por ser o local onde existem microconexões que são 
instituintes possibilitando um mergulho em profundidade na cotidianidade do ACS (Baremblitt, 1992). 



Ademais, pretende contribuir com o conhecimento acerca dos processos e tecnologias de trabalho em 
saúde envolvidos na produção do cuidado as famílias acompanhadas pelo ACS no PSF. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de pesquisa o estudo de caso (Yin, 1991) realizado no município de Itabuna-Bahia, em uma 
Unidade Saúde da Família no ano de 2004-2005. Para analisar o processo de trabalho do ACS e os 
fatores que condicionam o cuidado e/ou descuidado, foram utilizadas as dimensões analíticas da 
organização e da produção do cuidado proposta por Merhy (1998) o que possibilitou o uso de alguns 
marcadores como acessibilidade, integralidade do cuidado a gestante e ao hipertenso e o estabelecimento 
de um conjunto de evidências que permitiu responder as questões do estudo tendo como referência os 
objetivos. Teve como instrumentos de coleta e fontes de informação a entrevista semi-estruturada realizada 
com dois ACSs a observação direta, a análise documental e o Fluxograma Descritor e o Projeto 
Terapêutico (Franco, 2003) como instrumentos analisadores do fluxo assistencial e das tecnologias do 
cuidado. Após ordenamento, seleção e leitura dos documentos, foi realizado a análise do material empírico 
que teve como base os elementos teóricos do estudo e a articulação entre as dimensões analíticas e os 
instrumentos analisadores estabelecidas a priori. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apontam para um processo de trabalho centrado nas tecnologias leves e leve-duras (Merhy, 1997 e 2005) 
e que tem como principal insumo o conhecimento adquirido e a relação que estabelece com a sua clientela 
no território e domicílio, realizando um cuidado, centrado no trabalho vivo em ato, governando ele mesmo 
suas ações, o que indica que o que move sua função cuidadora é a sua própria vontade em fazê-la de tal 
modo, isto é, sua subjetividade (Franco, et al, 2004). Observa-se que atividades como estimular a 
organização comunitária, promover a reunião de grupos e desenvolver ações intersetoriais são pouco ou não 
são realizadas. O fato de compartilhar o mesmo contexto sócio-cultural e lingüístico das pessoas tem 
facilitado o estabelecimento de espaços acolhedores de escuta, vínculos e responsabilidade que contribuem 
para autonomizar os sujeitos. Dentre as dificuldades ao trabalho do ACS podemos citar: interrupção na 
linha do cuidado, acesso restritivo, demanda excessiva, ausência de acolhimento, infraestrutura da 
unidade inadequada, poucos espaços de escuta, ruídos nas relações entre trabalhadores da equipe e deste 
com os usuários, organização do cuidado centrada no saber biomédico com ênfase na consulta medica, 
de enfermagem e em procedimentos. 

CONCLUSÕES 

O ACS assume uma posição estratégica no sentido de produzir encontros positivos entre as lógicas do agir 
instrumental e do estratégico pela criação de vínculo afetivos e efetivos e espaços acolhedores de escuta, 
falas, responsabilização e cuidado. Assim as análises das dimensões da organização e da produção do 
cuidado apontam que os mesmos operam um processo de trabalho voltado para o campo das 
necessidades das pessoas centrado no trabalho vivo em ato utilizando as tecnologias leves e leve-duras 
para produção do cuidado em seu intercâmbio com a comunidade. Observa-se que sua prática é permeada 
por atitudes acolhedoras e solidárias para com as pessoas produzindo e ressignificando o seu cuidado 
através de atitudes e posturas balizadores de um novo fazer. As dificuldades enfrentadas pelos ACS para 
o desenvolvimento de seu papel enquanto mediador e tradutor tem serias implicações para a produção do 
cuidado e conseqüentemente para o atendimento as necessidades de saúde da população. 
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