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RESUMO 
 

O presente trabalho pretende analisar o dia-a-dia dos agentes comunitários de 
saúde na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família, em um bairro 
popular de Natal, a partir de sua inserção na equipe e interação com os usuários do 
serviço de saúde local. O agente fortalece elos entre a comunidade e os serviços de 
saúde, pois atua diretamente com as famílias, cadastrando e acompanhando-as. 
Pretende-se, assim, refletir sobre o preparo destes agentes frente às novas fichas de 
cadastros individuais e domiciliares, analisando os tipos de relações que se 
estabelecem entre estes profissionais e as famílias por eles atendidas, a partir de 
uma perspectiva de gênero. 
 
 
Palavras-chave: Medicina familiar. Família. Saúde da Família. Gênero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
This study aims to do an analysis about the day-by-day of community health agents 
in the area of coverage of the Family Health Strategy, situated in a popular 
neighborhood of Natal/RN, from their insertion in the team and the interaction with 
users of the local health service. The agent strengthens bonds between the 
community and the health services, as it acts directly with the families, registering 
and accompanying them. Thus, this text aims to reflect about the preparation of 
these agents in front of the new records of individual and household registers, doing 
on this inset, an analysis about the types of relationships that are established 
between these professionals and the families they serve in a gender perspective. 
 
 
Keywords: Family Medicine. Family. Family Health. Gender 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Tabela 1. Quadro de profissionais por equipes ........................................................ 28 
Tabela 2. Perfil dos agentes  .................................................................................... 32 
Tabela 3. Configurações familiares existentes . ........................................................ 91 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
ACS  Agente Comunitário de Saúde 
CAPS  Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
CF  Constituição Federal 
CNJ              Conselho Nacional de Justiça 
CNES           Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
CNS             Conferência Nacional de Saúde 
DSL  Distrito Sanitário Leste 
ESF  Estratégia Saúde da Família 
E-SUS Software público que recebe informações da Atenção Básica 

IBDFAM Instituto Brasileiro de Direito e de Família 
INAMPS       Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 
INPS            Instituto Nacional de Previdência Social 
MS  Ministério da Saúde 
OMS             Organização Mundial de Saúde 
PACS  Programa do Agente Comunitário de Saúde 
PL  Projeto de Lei 
PNAD  Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio 
PSF  Programa Saúde da Família 
SIAB  Sistema de informação da Atenção Básica 
SMS  Secretaria Municipal de Saúde 
STF  Supremo Tribunal Federal 
SUS  Sistema Único de Saúde 
USF  Unidade de Saúde da Família 
UNICEF        Fundo das Nações Unidas para a Infância 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 
 

1  TRABALHO DE CAMPO: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E A 
COMUNIDADE .......................................................................................................... 22 
1.1 A comunidade e a Unidade de Saúde da Família ............................................... 23 
1.2 Composição da Estratégia de Saúde da Família estudada ................................. 25 
1.3 Quem são os agentes comunitários de saúde da localidade?  ........................... 31 
1.4 Uma intercorrência pelo caminho  ....................................................................... 38 
1.5 Sobre as escolhas das famílias e entrevistas ...................................................... 42 
1.6 Uma reflexão histórica: saúde e crise ................................................................. 45 
 

2. AS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE E O ATENDIMENTO DE SAÚDE LOCAL ..... 51 
2.1 O imaginário das famílias sobre os ACS’s  ......................................................... 51 
2.2 A aceitação ao cadastro ...................................................................................... 56 
2.3 Entre segredos e desafetos: cada família com seu agente ................................. 58 
2.4 Entre conflitos e soluções  ................................................................................... 61 
2.5 Conflitos fora da unidade  .................................................................................... 63 
2.6 Conflitos dentro da unidade ................................................................................. 64 
2.7 Conflitos de fora para dentro da unidade  ........................................................... 67 
2.8 Conflitos de dentro para fora da unidade  ........................................................... 69 
 

3.  A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AS DIVERSAS CONFIGURAÇÕES 
FAMILIARES  ........................................................................................................... 73 
3.1 A descrição da ficha de cadastro individual . ....................................................... 73 
3.2 O agente comunitário de saúde e o cadastro individual: os critérios presentes e 
alguns aspectos a serem problematizados ............................................................... 75 
3.2.1. Os demais aspectos descritivos da ficha de cadastro individual . ................... 80 
3.3 O agente comunitário de saúde e o cadastramento individual: abordagens sobre 
gênero ....................................................................................................................... 83 
3.4 “Gênero, todos sabem o que é?” O ACS e as dificuldades em abordar identidade 
de gênero e orientação sexual  ................................................................................. 87 
3.5 Famílias e identidade de gênero ......................................................................... 90 
3.6 As famílias homoafetivas e o atendimento na ESF ............................................. 93 
 
4.   O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E SUA PRÁTICA: CONVIVENDO COM 
AS DIVERSAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES ................................................ 100 
4.1  “Minha família é assim” .................................................................................... 100 
4.2 O que pensam os agentes comunitários de saúde sobre a identidade de gênero 
e orientações sexuais dos usuários ........................................................................ 106 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 112 
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 114 
ANEXOS ................................................................................................................. 124 
  



13 

 

INTRODUÇÃO 
 

SOBRE O A IDÉIA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho pretende analisar o dia-a-dia dos agentes comunitários 

de saúde (ACS) na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF), em 

um bairro popular de Natal. Procura compreender como esses atores sociais 

constroem seus imaginários1 sobre os mais diferentes e variados arranjos familiares, 

a partir de um cotidiano social envolto por conflitos e contradições. Pretende-se 

refletir sobre o preparo destes agentes e, principalmente, sobre os tipos de relações 

que se estabelecem entre estes profissionais e as famílias por eles atendidas sob 

vários aspectos, como também a partir de uma perspectiva de gênero e poder 

(ORTNER, 2006).  

A Antropologia me pôs ao encontro com temas que estão presentes no 

cotidiano, pois entre o período de 1999 a 2015, a atuação como servidora da 

Secretaria Municipal de Saúde - SMS de Natal-RN ocupando o cargo de Agente 

Comunitária de Saúde me proporcionou a vivências com diferentes realidades. 

Como agente, eu desenvolvia trabalhos realizando visitas domiciliares, buscando 

sempre a prevenção, educação e promoção à saúde2.  

O meu processo de formação em Ciências Sociais me fez “despertar” para 

questões e problemáticas que se faziam presentes no meu dia-dia profissional como 

agente. Conflitos cotidianos presenciados me inquietavam e despertavam para uma 

observação mais pontual, fazendo-me querer entendê-las por meio de 

questionamentos que surgiam.  

  

                                                           

1  Nas perspectivas de Gaston Bachelard (1993,1988) e Gilbert Durant (1993,1997). 

2  Comecei a exercer a função de agente comunitária de saúde em 1999, após ter sido 
aprovada em um exame de seleção do município para ocupação do cargo. A princípio, relutei um 
pouco em fazer o concurso, porque não acreditava na credibilidade deste, pensava que os que 
seriam aprovados eram apadrinhados de alguém. Minha mãe insistiu: “faça, não tem isso não, ganha 
pouco, mas é efetivo”! Lembro-me desta frase como se fosse hoje e, confesso, fiz a prova mais pela 
insistência dela do que por mim. Acabei sendo aprovada e trabalhando por 16 anos como agente. 
Hoje trabalho como professora de sociologia na rede estadual de educação- SEEC/RN. 
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Dessa forma, a temática sobre o agente comunitário de saúde começou a me 

interessar a partir de minha monografia, onde etnografei uma unidade de saúde, 

observando, mais especificamente, os conflitos e as representações dos servidores 

e usuários sobre questões relativas à contracepção e aborto.  

À época, o agente comunitário de saúde aparecia na monografia como um 

ator coadjuvante. Contudo, neste trabalho, recebe um papel de destaque. 

Retomando uma reflexão sobre a agência em Sherry Ortner (2006), a 

antropóloga nos lembra de que os atores jogam de forma ativa, sabendo que 

possuem metas para serem cumpridas assim como projetos culturalmente 

construídos, estando, dessa forma envolvidos em “jogos sérios”, jogados pela rotina 

cotidiana ou mesmo de forma intencional. No caso dos agentes comunitários de 

saúde, a agência não aparece somente pela composição de seu nome quando são 

chamados de agentes de saúde, mas também quando demonstram na vivência de 

suas práticas ou atividades cotidianas as atribuições referentes a este profissional.  

As práticas são as responsáveis por mudanças e transformações sociais, 

sendo a vida social um jogo que se joga de maneira dinâmica com práticas que o 

impulsiona, existindo nele também relação de subordinação de uns para com outros. 

De tal forma, os Agentes Comunitários de Saúde são peças fundamentais para 

serem observadas nesse jogo, por este motivo tomei-os como foco desta pesquisa 

devido o trabalho que envolve tanto a vivência na unidade, os conhecimentos na 

área da saúde, mas também o papel que exerce na comunidade.  

O trabalho agora toma rumos diferenciados aos da monografia, devido às 

novas problemáticas que surgiram. Questões relacionadas à função do agente 

comunitário de saúde permeiam toda a pesquisa e fazem refletir a ESF no âmbito da 

comunidade onde ela está inserida. A pesquisa, antes direcionada à contracepção e 

ao aborto, tinha como um de seus focos a questão dos conflitos. Porém, a partir de 

agora, percebe-os para além do atendimento relativo ao programa de planejamento 

familiar. Entendo que se faz necessária uma análise desses conflitos, não apenas no 

espaço físico da unidade, mas, percebê-la dentro e fora, assim como de dentro para 

fora e de fora para dentro. Dessa forma, procurei vivenciar a comunidade com as 

equipes da USF, fazendo visitas domiciliares com os agentes ou mesmo sozinha, 

para assim poder perceber como se dá a relação ESF e comunidade de maneira a 
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compreender os conflitos que envolvem o cotidiano da Unidade de Saúde da 

Família. 

 

O LOCAL DA PESQUISA 

A comunidade onde realizei a pesquisa pertence às camadas populares3 

(FONSECA, 2000), situando-se na Zona Leste de Natal (DSL) e beira a orla 

marítima da cidade. Conforme mencionado, a escolha do campo deu-se pela 

oportunidade de acompanhar uma unidade de saúde da família começando do zero, 

uma situação diferente, pois as unidades de saúde apenas modificam a forma de 

trabalho, criando equipes e adequando espaços físicos. A USF teve início partindo 

apenas de um prédio, que pertence ao Estado e foi cedido para a prefeitura. O local 

já foi anteriormente unidade básica de saúde, depois AME e atualmente faz parte da 

estratégia saúde da família. 

A prostituição, o abuso de álcool e outras drogas, são problemas sociais 

referidos pelos servidores da unidade como fatores que compõem dificuldades para 

que essas pessoas obtenham acesso ao serviço de saúde local. Com base nos 

dados por mim recolhidos, a estimativa da população da comunidade de Brasília 

Teimosa está em média de cinco mil habitantes. Existe na unidade oito micro áreas, 

distribuídas entre duas equipes, sendo um total de 1360 famílias. Resolvi, então, 

atribuir uma média de 3,54 moradores por domicílio e encontrei como resultado 

4.760 pessoas. 

Conflitos cotidianos são fáceis de serem percebidos, sejam eles oriundos do 

atendimento na unidade, ou sempre envolvendo usuário e servidores. O ACS por 

vezes também se encontra envolvido em conflitos, seja na sua micro área de 

atuação, seja na USF. Sobre a relação entre as usuárias, usuários e os ACS’s, 

podemos dizer que envolve cumplicidade e por vezes também conflitos.  A 

comunidade é cadastrada e acompanhada pelos ACS’s que são responsáveis por 

suas micro áreas. Os agentes comunitários são membros da comunidade, e ao 

                                                           

3  Conforme Claúdia Fonseca, popular se refere às populações que vivem na área urbana e 
que possuem baixa renda, entretanto a questão socioeconômica não é o único parâmetro utilizado 
para a classificação. 

4 Em decisão conjunta com ACS’s, utilizando como base cálculos que eles mesmos fizeram. 
Cálculo somente das micro áreas existentes. 
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mesmo tempo são servidores da unidade, se movimentando entre esses dois 

universos nem sempre congruentes, e neste contexto, estão no “pelotão da frente” 

no que se refere aos enfrentamentos de conflitos. Este profissional, quando não está 

diretamente envolvido em conflito, por vezes passa a ser o mediador de outros 

conflitos que envolvem a unidade e a comunidade. Alguns dos conflitos que ocorrem 

na comunidade são também trabalhados pela ESF.  

Diante do exposto, seria de se questionar como fica o agente frente a essa 

situação, sendo este um membro da comunidade ao mesmo tempo em que é um 

profissional da saúde? Até que ponto se mistura “o profissional” e “o vizinho” na 

relação com usuários da unidade? Como os ACS’s acolhem as famílias que não 

correspondem às configurações de gênero hegemônicas existentes em nossa 

sociedade, em sua comunidade? Será que por conta disso aumentariam os conflitos 

entre ACS e comunidade? Assim, uma inquietação surge ao atentar para as 

diferentes formações familiares que existem na área de abrangência e com isso 

brotam novos questionamentos que passam a exigir maior atenção: estará a ESF 

preparada para receber e acolher as diferentes famílias que vivem nesse local? E 

Como se sentem estas famílias frente ao atendimento?  

O tema da pesquisa foi pensado a partir das novas fichas de cadastramento 

distribuídas aos ACS’s na unidade de saúde. Estas novas fichas possuem uma 

questão específica sobre a abordagem da identidade de gênero que deve ser feita 

aos usuários do serviço de saúde local. Com o objetivo de examinar como se dá a 

relação entre os agentes comunitários de saúde e as famílias quanto ao preparo em 

trabalhar com diferentes tipos de famílias e abordagens de gênero, o trabalho foi 

assim se estruturando. 

Enquanto fui agente, recebi um treinamento para trabalhar como ACS, mas o 

sentimento de falta de capacitação mais específica para o trabalho era sentido por 

mim e era compartilhado com meus colegas de trabalho que também reportavam, 

em diálogos, o mesmo sentimento. Os trabalhos eram repassados por um médico ou 

enfermeira. Fichas, formulários, cadastros nos eram distribuídos e pedidos para 

aplicar com a comunidade de maneira mecânica. Dessa forma, cadastros são 

inseridos no trabalho do ACS e, sem a devida capacitação, são ordenadas a serem 

preenchidas e assim acontece. Nas visitas domiciliares as questões são lidas aos 
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usuários e estes respondem de acordo com as alternativas também apresentadas 

pelos agentes. 

No cadastro individual existe uma questão referente ao gênero do usuário, 

onde o ACS precisa perguntar sobre a identidade de gênero ou orientação sexual. 

Os agentes não foram capacitados para a realização do cadastro. Seria então 

necessária uma capacitação para realizar o cadastramento? Um treinamento sobre 

gênero e sexualidade poderia ajudar na aplicação dos questionários?  

O agente comunitário de saúde aborda os usuários em entrevistas para o 

cadastramento domiciliar fazendo perguntas acerca de suas identidades de gênero, 

mesmo sem um conhecimento específico sobre o assunto. Tal perspectiva será 

tratada aqui pela observação dessas famílias frente ao atendimento da USF, 

buscando a partir do imaginário dos profissionais de saúde (DURAND, 1993; 1997), 

compreender, dentre outros aspectos, como percebem as relações de gênero na 

comunidade e na própria unidade de saúde. As famílias surgem neste trabalho como 

uma possibilidade de diálogo com o campo. 

Compreendo como relevantes todas as questões levantadas para a 

composição do trabalho, pois a ESF possui a sua frente o ACS, “profissional que 

representa o elo entre o sistema de saúde e a comunidade onde vive e trabalha, 

sendo, por isso, um trabalhador singular no âmbito da saúde” (KLUTHCOVSKY & 

TAKAYANAGU, 2006, p. 23).  

  A partir da problemática encontrada, obtive uma melhor compreensão do 

trabalho da USF, enquanto parte da estratégia de saúde para as diferentes 

configurações familiares. Uma compreensão de que as famílias existentes na 

comunidade estão para além da formação nuclear, precisa ser mais bem trabalhada 

entre as equipes e principalmente com os agentes comunitários de saúde, tal como 

coloca Zambrano (2006, p. 12): 

 

Embora seja a mais comum entre nós, a família nuclear, monogâmica, 
heterossexual e com finalidade pro-criativa não é a única na nossa 
sociedade ocidental. Depois do advento do divórcio, houve uma 
multiplicação de novos arranjos familiares permitindo aos indivíduos a 
construção de novos tipos de alianças, como as famílias de acolhimento, 
recompostas e monoparentais.  
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Assim, a pretensão é que possamos entender como as famílias existentes na 

comunidade são atendidas pela ESF, contudo, percebendo as diferenças existentes 

entre elas. Para tal, precisamos, efetivamente, refletir sobre a universalização do 

atendimento dessas famílias. 

Minha relação com as famílias da comunidade, enquanto agente, se dava de 

forma tranquila. Claro, tive algumas situações desagradáveis, críticas e 

descontentamentos. Algumas vezes me chateei e em outras dei razão as pessoas 

pela insatisfação. Contudo, não posso dizer que não tive a sensibilidade de perceber 

as características próprias a cada família. Eu tratava as famílias como se fossem 

todas iguais, porém isso não se dava por senso de equidade, no que se refere ao 

atendimento em saúde, mas sim pelo fato de não perceber ou não querer ver as 

peculiaridades de cada uma delas. 

Dentre as famílias que eu acompanhava, existia uma gama de diferentes 

formações e variadas características, entre elas: religiosas das mais variadas 

denominações, famílias com usuários de drogas, com mães adolescentes, 

homoafetivas5 e várias outras características que a mim, naquele momento, não 

apresentavam importância ou significado. Apenas em minha rotina diária de 

trabalho, registrava em fichas e formulários questões referentes à saúde e doença 

dos membros dessas famílias. Nesse ínterim, penso que a inserção de um/uma 

pesquisador/a em um “campo familiar”, ainda que pareça para algumas pessoas ser 

trabalho fácil, requer deste/a absoluta atenção para que não se misturem os seus 

papeis e a pesquisa não acabe fragilizada.  

 

QUANDO TUDO COMEÇOU 

O meu trabalho de pesquisa para a dissertação propriamente dita começou 

em 2014 e foi até 2015, mesmo eu não sendo mais agente comunitária de saúde. 

Mesmo tendo começado a dissertação em 2014, eu tinha registros que reportavam 

ao ano de 2010, ou seja, desde quando a unidade deixou de funcionar. Isso porque 

eu entendia que registrar dados em diário de campo, me serviria para algum 

trabalho futuro e foi assim que fiz. 

                                                           

5  Família composta por pessoas do mesmo sexo (DIAS, 2005). 
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Na dissertação, me coloco em parte como ACS, mas também foi na 

experiência de campo e escrita e passei a ver de fora, pois deixei de ser ACS para 

assumir outro cargo. Assim, a produção da dissertação foi um momento de extremo 

hibridismo, pois me marcou como pesquisadora e enquanto pessoa. Ter deixado de 

ser agente e passar a ir a unidade fazer pesquisa, foi tarefa difícil. Foi o “estranhar” 

literalmente, não era mais a mesma coisas, meu colegas estavam distantes de mim, 

mesmo que eu ainda percebesse um vinculo de afetividade entre nós. 

Por muito tempo tive essa inquietante preocupação, mas como saber onde 

começa o/a antropólogo/a e termina a pessoa? Para Chantal Mouffe (1999, p. 272), 

a identidade é um processo de constituição dos sujeitos a partir de uma 

multiplicidade de interações e isto não ocorre dentro de um espaço cujos contornos 

poderiam ser delimitados. O meu “hibridismo” assim se revelava e não demarcava 

ou delimitava apenas um espaço. Enquanto antropóloga estava também assumindo 

o papel de ACS, cursando graduação, agora o mestrado, e assim me construindo. 

Em um senso de prudência mediante a elaboração da pesquisa, seria necessário 

refletir o distanciamento, pois o local escolhido para sua realização era um ambiente 

muito bem conhecido por mim, um lugar onde trabalhei por 14 anos. Depois de 

muito ponderar, decidi me colocar mais no texto, assumir e identificar o lugar que 

ainda que eu quisesse deixar esquecido no passado, fez parte da construção do que 

sou hoje. 

Neste trabalho demarco o feminismo como um norteador de minha agência 

em exercício do trabalho de campo e escrita que me afloram subjetivamente. 

Escrevo sobre gênero, sexualidade e políticas públicas numa direção tomada de 

mãos dadas com uma ideologia que se apresenta para mim mais reflexiva, pois é a 

partir dela que meu olhar dá conta de todas as questões de gênero que permeiam 

especificamente o Sistema Único de Saúde (SUS). Tenho como referência a Simone 

de Beauvoir (1980), pois foi a partir dela que fui criando uma consciência de 

responsabilidade e ênfase ao meu protagonismo feminista, como também Sherry 

Ortner (2006) sobre agência e poder. 
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ORGANIZAÇÃO E ETAPAS DO TRABALHO 

 
Como forma de organizar o trabalho, iniciei este texto com uma introdução à 

temática desenvolvida apresentando especificando como, onde e quando se 

consolidou a pesquisa, sua organização e etapas. No primeiro capítulo, apresento o 

trabalho de campo feito com observações no espaço de uma Unidade de Saúde, 

situada em uma comunidade da zona leste de Natal-RN. As famílias da comunidade 

são acompanhadas pela ESF, o que credencia a Unidade como USF. De maneira a 

facilitar o entendimento, começo pela relação entre a ESF e a comunidade, traçando 

um pouco dos fatos que originaram o surgimento de uma USF na localidade: a 

composição desta, assim como quem são os agentes comunitários de saúde que 

trabalham e atuam diretamente com as famílias, assistidas pelo serviço local. Ainda 

neste primeiro capítulo, trago uma reflexão sobre a saúde pública no Brasil, fazendo 

uma retomada histórica de crises que aconteceram no passado e a atual crise que 

enfrentamos e que coloca em risco a universalidade do SUS. 

No capitulo dois, foco nas famílias e no atendimento de saúde local. O 

imaginário das famílias sobre o trabalho do ACS também é analisado e, desta forma, 

adentro reflexões sobre a aceitação das famílias ao cadastro que deve ser feito para 

a utilização dos serviços da Unidade. Segredos e desafetos são revelados na 

relação entre ACS e usuários da Unidade, assim os conflitos vêm à tona e 

necessitam de análise específica em cada uma de suas formas: os que surgem fora 

da unidade, os dentro desta, os de fora para dentro e os de dentro para fora da 

mesma. 

No terceiro capítulo, a ESF e as diversas configurações familiares da 

comunidade são relacionados pelas questões de gênero que as envolvem. Resolvi 

começar descrevendo a ficha de cadastro individual que utilizada pelos ACS com as 

famílias da comunidade. O ACS precisa cadastrar as famílias, mas é colocado 

diante de uma nova ficha onde precisa preencher dados específicos sobre uma 

questão que está direcionada a perguntar sobre identidade de gênero e orientação 

sexual.  Então, o ACS precisa ir às casas das famílias e perguntar, individualmente a 

cada um integrante, qual sua identidade de gênero ou orientação sexual. No 

entanto, existe uma atenção que precisa ser dada ao fato de terem eles sido 

preparados para a aplicação desses cadastros.  
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No capítulo quatro, trato da relação entre as famílias da comunidade e o ACS, 

procurando compreender a prática da atividade cotidiana dos agentes. O tratamento 

dos ACS às famílias e as diferentes configurações familiares, podem ter como 

reflexo o imaginário destes, mas também uma capacitação ou falta da mesma para 

trabalhar com estas famílias. 

Nas considerações finais, procuro expor análise final do trabalho, de toda a 

produção escrita, estruturada com base no trabalho de campo e das referências 

bibliográficas, que fortaleceram teoricamente a pesquisa e a parte escrita textual.  
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1. TRABALHO DE CAMPO: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E A 

COMUNIDADE 

 

Neste primeiro capítulo, apresento o trabalho de campo que realizei na 

comunidade estudada e dessa forma, procuro situar à comunidade no espaço 

geográfico da cidade do Natal.  

Com um protagonismo refletido neste trabalho, os agentes comunitários de 

saúde se apresentam como atores importantes no vínculo entre a comunidade e a 

unidade de saúde, então apresento cada um deles e suas respectivas micro áreas 

de atuação. 

Ainda neste primeiro capítulo, abordo sobre o início da ESF na unidade. 

Abordo a maneira que ela surge na comunidade em substituição ao modelo anterior 

e retomo pelas falas dos interlocutores o contexto de necessidade em assistência 

médica. A partir doa apontamentos lançados e como forma de entender a relação 

entre a USF e a comunidade, mas focando no ACS, entrevistei algumas famílias da 

comunidade e insiro neste capítulo como fiz para escolher essas famílias para 

entrevistas. Todos os nomes utilizados neste trabalho são fictícios, escolhidos como 

forma de proteger os informantes e demais interlocutores. Mais adiante no texto 

abordo melhor sobre a utilização de nomes fictícios.  

 
 

1.1 A Comunidade e a Unidade de Saúde da Família 

Desde a conclusão dos cadastros, os dados ainda não haviam sido 

consolidados, ficando difícil acharmos uma quantidade exata da população. Com a 

abertura da Unidade, tudo foi se iniciando lentamente, a começar pelas equipes que 

permitem o funcionamento dos programas próprios da atenção básica. A procura e 

demanda por atendimento na Unidade é o que não acontece na mesma proporção 

da lentidão, a qual vai se constituindo esta. 

A comunidade estava ansiosa por atendimentos e encontrava-se na 

expectativa pela abertura da instituição. Logo que ficaram sabendo da “novidade”, 

começaram a procurar a Unidade. A compreensão dos conflitos que se instauram 
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nessa relação é primordial no auxilio das análises do tema, é algo bastante presente 

no diálogo entre usuários/servidores na Unidade e, mesmo em uma que começa do 

zero, em poucos dias de funcionamento já era possível perceber os primeiros 

conflitos que se apresentam. 

Em novembro de 2013, ao se iniciar as atividades da USF, o atendimento 

acontecia simultaneamente ao cadastramento das famílias da área de abrangência 

da comunidade. Aos poucos, todas as famílias foram sendo cadastradas e possuíam 

um número próprio de prontuário para atendimento na Unidade. O cadastramento 

durou de novembro de 2013 a maio de 2015 e praticamente não houve recusa 6das 

famílias a fazê-lo. 

Conforme pude observar, A unidade é mesmo um espaço feminino, homens 

dificilmente buscam os seus serviços. As relações sociais percebidas e vivenciadas 

na comunidade são estendidas a este espaço. Esta, por sua vez, se encontra na 

USF e faz dela um espaço de interação, onde a sociabilidade pode ser presenciada 

por fofocas, notícias, experiências e relatos sobre suas famílias. Sabe-se que na 

sala de espera, permanecem aguardando atendimento os usuários que terão 

consulta médica, odontológica, de enfermagem, nutrição ou vacina.  

Na USF o atendimento do planejamento familiar é feito por enfermeiras, assim 

sendo, as usuárias aguardam nesse ambiente que é permeado por interação social, 

com diálogos a partir das experiências compartilhadas. Devido o fluxo de usuárias 

no planejamento familiar serem o mais constante no local, um dos assuntos mais 

pautados neste ambiente é a contracepção, sendo assim “as interações 

socioculturais ocorrem a partir de troca de informações” (MULLER, 2002). 

As experiências e práticas medicinais são compartilhadas pelos usuários. 

Relatos sobre medicamentos utilizados para seus problemas são facilmente ouvidos 

pelos corredores ou sala de espera. A eficácia do medicamento na experiência 

pessoal de cada um é também relatada e até debatida. As observações são 

interessantes e presenciar as conversas participando delas se fez fundamental para 

o trabalho. A minha participação nas conversas se dava por minha própria infiltração 

                                                           

6  Existem casos de rejeição, mas são muito poucos. Como no decorrer da pesquisa 
ainda não havia dados consolidados, procurei saber de cada agente a quantidade de 
recusas e apenas em cinco cadastros estavam assinados os termos de recusa. 
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em algum papo que já estava acontecendo, antes mesmo de eu me aproximar. A 

área da Unidade é representa uma grande concentração demográfica. Segundo 

informações de uma das enfermeiras da unidade, ela disse que essa, de 

abrangência da USF, possui mais de 1.700 famílias, estando uma boa parte destas 

sem uma cobertura total dos serviços da Unidade, pois recebem apenas o 

atendimento médico mais básico, ficando de fora das ações mais específicas da 

ESF, como por exemplo, as visitas domiciliares. 

O arquivo é o primeiro local da Unidade em que se procura informação, seria 

um tipo de recepção dos usuários. Além de um espaço para informação, é também 

para as reclamações que, quando são devidas à insatisfação com o serviço, 

qualquer servidor que encontre pela unidade é suficiente para reclamar, já quando é 

específica a um servidor daí é comum procurarem a direção da unidade ou o próprio 

servidor.  

Assuntos familiares são levados ao espaço da USF, tanto nos ambientes de 

maior interação social, quanto em locais mais reservados, como nos consultórios. No 

que se refere aos problemas que afetam diretamente a relação familiar, o uso de 

drogas pode ser percebido como o principal causador de conflitos no ambiente 

doméstico. A comunidade possui grandes quantidades de usuários de drogas, 

algumas famílias procuraram a Unidade buscando ajuda para este tipo de situação. 

Não existe nenhum tratamento específico para “drogadição” na nessa, apenas um 

grupo de tabagismo, que auxilia e fornece tratamento para abandono do cigarro, e 

os ACS’s, que receberam uma capacitação em Saúde Mental chamada “Caminhos 

do Cuidado”, direcionada a redução de danos7 em usuários de drogas. Mas, de 

acordo com informações por eles fornecidas, nunca colocaram a capacitação em 

prática. 

                                                           

7 A redução de danos já é realidade e entender que existe uma conduta pública que perceba a 
redução de danos como algo importante sem querer impor ao viciado que deixe o uso da droga de 
vez, faz da tese da Taniele Rui (2012), algo importante para compreensão das políticas públicas 
atuais voltadas a essas pessoas que necessitam de ajuda e cuidados. Na tese, a autora apresenta a 
realidade do crack e a inserção da ESF na vida dos dependentes procurando reduzir os efeitos 
prejudiciais da substância no organismo dessas pessoas. Ela se insere juntamente com os agentes 
de saúde na área onde vivem os dependentes e relata sua experiência em participar da ação junto 
com a equipe de saúde. 
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Existe um CAPS AD8 para o atendimento da Zona Leste, mas nunca percebi 

encaminhamentos partirem da Unidade para o local. Perguntei sobre isso à 

enfermeira e ela falou que, em caso de necessidade, se orienta que procurem, mas 

não encaminha. Ou seja, não existem muitos “equipamentos sociais”9, podendo ser 

qualquer máquina, serviço montado para dar assistência a comunidade. Ainda, nada 

voltado especificamente para a juventude. O lazer fica por conta da praia, que é o 

“quintal da comunidade”, como eles mesmos se referem. A praia é local de trabalho, 

exercício, passeio e diversão das pessoas da comunidade. 

A USF possui uma estrutura física adequada, se comparada com demais 

unidades de saúde de Natal. O prédio é novo, o acesso das pessoas da comunidade 

a esta é facilitado pela própria estrutura do bairro, as ruas são calçadas, em sua 

maioria, asfaltadas e são planas (sem ladeiras). Existem pontos de ônibus em frente 

e atrás da Unidade, o que é bom para funcionários que não moram na região e 

dependem de ônibus para se locomoverem ao trabalho.  

A comunidade possui ainda: saneamento básico, uma das primeiras de Natal 

a ser saneada, mas ainda assim percebe-se nas ruas esgoto a céu aberto e focos 

de lixo. A USF é um modelo novo para a comunidade, que conta agora com duas 

equipes e com médicos especializados em saúde da família. Visitas domiciliares são 

constantes à comunidade e são realizadas por médicos, enfermeiras, técnicos ou 

agentes comunitários de saúde. 

 

 

 

 

                                                           

8 O CAPS AD é a única unidade de saúde especializada em atender os dependentes de álcool 
e drogas na capital, dentro das diretrizes determinadas pelo Ministério da Saúde. 

9 Termo nativo, utilizado pela comunidade que se adéqua mais ao sentido de equipamentos 
comunitários. http://www.ebanataw.com.br/roberto/ong/equipamento.htm 
 
 

http://www.ebanataw.com.br/roberto/ong/equipamento.htm
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1.2  Composição da Estratégia Saúde na Família da unidade de saúde da 

família estudada 

Em meu lócus de pesquisa, observei uma Unidade que se iniciou em 

composição de funcionários. Em novembro de 2013, os primeiros servidores a 

chegarem a esta: primeiro chegaram à administradora da USF e uma enfermeira; 

depois os sete agentes comunitários de saúde; uma semana depois foram 

apresentados dois médicos, outra enfermeira e uma técnica de enfermagem e 

fizeram a divisão da USF em duas equipes, sendo elas a 121 e 12210.  A divisão em 

equipes acontece como forma de definir um número máximo de atendimento. Cada 

uma desta deve ter sob sua responsabilidade um número máximo de 4.000 pessoas 

de uma determinada área. Com a divisão das equipes, foi decidido fazer uma 

caminhada na comunidade para reconhecimento de toda área de abrangência da 

Unidade e também das micro áreas, onde cada equipe irá atuar.  

O reconhecimento do território das micro áreas é fundamental que seja feito 

por todos que formam as equipes, assim como também o prévio conhecimento de 

suas fronteiras. Os profissionais médicos durante a caminhada referiram estarem 

muitos satisfeitos e entusiasmados com a nova Unidade e a comunidade. Em 

conversa informal com um dos médicos, o “doutor” Rafael disse-me ter gostado da 

parte territorial, pois a área é plana e as ruas são asfaltadas, facilitando acesso das 

equipes às famílias. Ele falou que as experiências anteriores sempre foram em 

áreas de muitas ladeiras, com muita areia e áreas muito distantes das Unidades. 

As atividades começaram com visitas domiciliares dos agentes comunitários 

de saúde, pois foi pedido a eles que fizessem um levantamento dos idosos, 

diabéticos, hipertensos e pessoas com dificuldade de andar para as visitas médicas. 

Estas, por sua vez, foram um acontecimento na comunidade, as pessoas 

cumprimentavam a equipe pelas ruas e diziam estarem felizes com a Unidade de 

Saúde. A comunidade saudava os médicos e se apresentavam, de maneira que 

dava para comparar a caminhada das equipes com caminhada de político em tempo 

de eleição, quando procura voto em área popular. 
                                                           

10  A numeração atribuída às equipes, não é definido no âmbito da Unidade de Saúde da 
Família. É uma sequência que é controlada pela Secretária Municipal de Saúde, assim cada nova 
equipe no município vai seguindo a ordem e sequência determinada pela SMS. 
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A comunidade possui uma alta densidade populacional, onde as residências 

muitas vezes abrigam mais de uma família.  É comum perceber que em uma família, 

quando um dos membros constitui matrimônio, este leva o companheiro ou 

companheira para dentro de casa. Em muitos episódios a casa é literalmente 

dividida e doada um espaço para esta nova família que se constitui. Algumas 

residências possuem paredes como divisórias no meio, dividindo metade para uma 

família e metade para outra. A família aparece como independente do espaço físico 

da casa. Fonseca (2005, p. 53) faz algumas considerações sobre este ponto: 

 

Muitos dos moradores de bairros pobres pensam não em termos de “casa”, 
mas sim em termos de “pátio”. Em um terreno, por menor que seja, sempre 
tem lugar para construir mais uma “puxada”, isto é, uma peça ou uma meia-
água, para receber um amigo ou parente. A primeira moradia da maioria de 
jovens casais é uma peça construída no quintal dos pais ou sogros.  
 

 

Assim, traçando um paralelo com observações de Cláudia Fonseca sobre 

“bairros pobres”, unidades domésticas e famílias, existe um aparente encontro de 

constatação que se repetem. Na comunidade de Brasília Teimosa, as casas muitas 

vezes abrigam mais de um núcleo familiar. A ESF já identifica que família e domicílio 

são coisas diferentes e trabalha na tentativa de identificação das destas 

independentemente do domicílio. Como maneira de identificar a quantidade de 

famílias existentes em um domicílio, a observação dos eletrodomésticos que são 

compartilhados ou não, pode ser interessante para análise. A decoração da casa 

apresenta-se, mais que uma disposição feminina do doméstico, (RIAL, 2006) e 

apontam significados interessantes. Uma casa com dois fogões, por exemplo, pode 

identificar que nela residem duas famílias, ou dois núcleos familiares. 

Por conseguinte, reuniões foram acontecendo entre os primeiros profissionais 

existentes para composição das equipes. Conversas sobre micro áreas, relato de 

casos conhecidos de alguém doente na comunidade para possível visita domiciliar 

iam acontecendo diariamente e assim o trabalho começava a se organizar em 

função da comunidade e das famílias que ali residem. Mesmo com poucos 

funcionários e evidente falta de recursos materiais como envelopes de prontuários, 

cartões de prontuários e fichas de cadastramentos das famílias, o trabalho 

acontecia, atendendo aos que procuravam o serviço. 
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Um mês depois da primeira composição, outros servidores foram chegando à 

unidade. Duas novas técnicas de enfermagem e mais um médico residente que fazia 

a especialização em medicina da família e comunidade11, passaram a compor o 

quadro de funcionários. Depois foram chegando outros profissionais, como 

arquivista e um profissional para ficar na farmácia distribuindo medicamentos 

prescritos.O que se aguardava muito por parte da equipe e dos usuários era a 

chegada dos dentistas e dos consultórios odontológicos. Apenas um ano depois do 

início das atividades na unidade, em novembro de 2014, os profissionais da 

odontologia iniciaram os serviços. Duas dentistas e duas técnicas em saúde bucal 

chegaram para serem inseridas as equipes e um novo quadro foi formado. 

 

 

 

Tabela 1.  Quadro de profissionais por equipes 

EQUIPE 121 EQUIPE 122 
Um médico Dois médicos 

Uma enfermeira Uma enfermeira 
Uma cirurgiã dentista Uma cirurgiã dentista 

Uma técnica de enfermagem Uma técnica de enfermagem 
Uma técnica de saúde bucal Uma técnica em saúde bucal 

Quatro agentes comunitários de 
saúde 

Um homem + três mulheres 

Três agentes comunitárias de 
saúde 

Três mulheres 
Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

 

Como o próprio nome já diz, a Estratégia Saúde da Família é voltada para as 

estratégias em Saúde que busquem a prevenção de doenças na atenção básica 

                                                           

11  A USF, ainda, é referência em Medicina da Família e Comunidade e recebe médicos 
residentes da UFRN que ficam sobre tutoria dos médicos que são efetivos no quadro de funcionários 
da unidade. O profissional da medicina da família e comunidade é capacitado para atender pessoas 
de todas as idades e gêneros. Não se fragmenta o atendimento, pois antes a criança ia ao pediatra 
porque o clinico geral se negava a atendê-las e a mulher ao ginecologista. Com o medico de família e 
comunidade o atendimento é geral para todos, para a família. A abordagem principal da medicina de 
saúde e comunidade é a construção de um vínculo duradouro e a compreensão do individuo no seu 
contexto social e familiar. Ver: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/mais-medicos/50126-brasil-
quer-mais-especialistas-em-gente-na-atencao-basica 
 

 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/mais-medicos/50126-brasil-quer-mais-especialistas-em-gente-na-atencao-basica
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/mais-medicos/50126-brasil-quer-mais-especialistas-em-gente-na-atencao-basica
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para as famílias da comunidade onde ela esteja localizada. Na ESF cada ACS é 

responsável por uma média de 150 famílias cadastradas. Importante relembrar que 

anterior a ESF, existiu o Programa do Agente Comunitário de Saúde (PACS), onde a 

atenção era dada ao indivíduo. Como tentativa de reordenar o modelo assistencial 

devido um aumento alarmante no número de morbimortalidade materna e infantil à 

saúde no Brasil, foi criado o Programa Saúde da Família (PSF), onde o foco deixa 

de ser o indivíduo e passa a ser a família (Ministério da Saúde, 2002). As famílias 

passam então a ser acompanhadas pelos agentes comunitários de saúde 

mensalmente por meio de visitas domiciliares, permitindo-se, dessa forma, uma 

compreensão do processo saúde-doença em que se encontram. 

 A unidade é composta por uma equipe multiprofissional de saúde no 

tangente a todos os profissionais existentes, mas se subdivide em duas outras 

equipes que compartilham a tarefa de atendimento a comunidade. A divisão em 

equipes faz parte da regulamentação do SUS para composição da unidade. 

Segundo Teixeira (2011, p. 02): 

 

O SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da 
Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde da população 
brasileira, o que implica conceber como “imagem-objetivo” de um processo 
de reforma do sistema de saúde “herdado” do período anterior, um “sistema 
de saúde”, capaz de garantir o acesso universal da população a bens e 
serviços que garantam sua saúde e bem-estar, de forma equitativa e 
integral. 
 

 

 Assim, pelos princípios que regem o SUS, todos devem ter iguais direitos ao 

uso do sistema de saúde. Então, a ESF me apontava sempre para problemáticas 

que surgiam durante o meu trabalho como ACS desenvolvido em uma Unidade de 

Saúde da Família- USF de Natal. Pensar o acesso da população ao serviço de 

saúde é importante por tentar conhecer na prática se as pessoas realmente se 

sentem inseridas em um sistema que foi criado para dar acesso a todos os 

cidadãos. Famílias são enfatizadas na ESF, mas se faz relevante uma análise sobre 

como elas percebem isto na prática, pois existe uma política de saúde que surge 

criada para atendê-las tanto no espaço da unidade como no domiciliar, estreitando 

laços entre o serviço de saúde local e a comunidade da qual ela faz parte. 
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 O ACS é importante ao se pensar sua efetiva participação neste processo. 

Neste trabalho, apresento sua atuação na unidade e na comunidade como 

preponderante para entender seu papel e aqui foram informantes, interlocutores e 

parceiros em algumas visitas domiciliares em que senti necessidade de companhia 

de alguém conhecido na área. 

Questões sociais e culturais são vivenciadas, devido essa integração que 

existe entre comunidade e unidade de saúde, o que faz assim refletir a importância 

do pensamento antropológico quando tratamos de ESF. Acerca deste ponto, Cortez 

& Tocantins (2006, p. 803) afirmam que: 

 

O Profissional que atua no PSF, ao prestar uma assistência no ambiente do 
próprio usuário ao fazer visitas domiciliares, depara-se com questões 
sociais e culturais, e é neste momento que ele amplia a sua visão de saúde 
para uma visão também antropológica, mesmo que implicitamente. 

 

Assim, como tratado em por Elaine Antunes Cortez & Florence Tocantins 

(2006), ao refletirem sobre enfermagem e antropologia, trazem a importância de se 

pensar a relação entre saúde e antropologia no contexto da ESF, percebendo que o 

fato de estudar e escrever sobre essa realidade da Estratégia me coloca a par de 

que possuo essa visão antropológica, mas que esta também se faz necessária aos 

profissionais da saúde como um todo. 

Realizar uma análise antropológica à Estratégia Saúde da Família enfoca a 

apresentação de que a sociedade e a cultura influenciam ao processo saúde-

doença, assim como também influenciam todo o atendimento em saúde realizado na 

comunidade. O preconceito que pode ser imposto por questões misóginas ou pela 

religiosidade se apresenta em nossa sociedade como algo já naturalizado, mas que 

podem interferir no atendimento. Estes podem gerar uma barreira entre quem 

precisa e quem está à frente dele. 

Ao direcionar o trabalho nos agentes tenho percebido que tudo em seu 

exercício é tratado com base em suas vivências e experiências de vida, do que 

propriamente aquilo que deveria ser feito em saúde. O seu trato com as pessoas é 

dado como reflexo de sua cultura, daquilo que conhecem e experimentam como 

certo ou errado. Assim, cada um possui uma realidade totalmente diferente do outro, 

rotina, religião, etc., como veremos a seguir. 
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 1.3 Quem são os agentes comunitários de saúde da localidade? 

Os agentes de saúde conhecem bem o lugar onde trabalham e convivem. 

Muitos possuem vínculos fortes com a comunidade construídos desde a infância. 

Porém, trabalhar em um local de tanta familiaridade, pode ser difícil por misturar 

duas vivências cotidianas que parece às vezes confundir a rotina da vida particular à 

do profissional, enquanto agente comunitário.  

Em outubro de 1999, houve na comunidade onde está situada a unidade de 

saúde da família, um exame de seleção para a contratação de agentes comunitários 

para darem início ao PACS que iria fazer parte da unidade existente. O processo 

seletivo se deu em duas fases: a primeira por meio de prova escrita (na qual foram 

aprovados muitos participantes, tornando-os aptos para a fase seguinte); segunda 

fase: entrevista com caráter eliminatório. Foram oito agentes comunitários de saúde 

selecionados para trabalharem na unidade. Todos residindo nesta área de 

abrangência. Alguns se conheciam, outros não, mesmo morando na mesma 

comunidade. As diferenças de idade entre eles também era grande: a mais nova 

possuía 19 anos e o mais velho 39. Passamos a conviver todos diariamente, 

participamos do treinamento introdutório e de diversos outros cursos específicos 

para a atuação como ACS. 

Em 1999, a maioria dos agentes era casada e possuía filhos. Apenas as três 

agentes de saúde mais novas eram solteiras e sem filhos. Com o passar do tempo 

outra participante se casou. Hoje tem um filho. As outras duas casaram e optaram 

por não ter filhos. A rotina diária de trabalho dá-se por um turno de oito horas de 

trabalho, somando-se quarenta horas semanais. A princípio dizia-se que o trabalho 

do agente comunitário deveria ser composto exclusivamente de visitas domiciliares, 

sendo oito visitas ao dia e com duração de uma hora cada. 

Devido à falta de outros funcionários na unidade e a variedade de 

capacitações oferecidas, o ACS foi se atualizando enquanto profissional de saúde e 

fazendo outros cursos. Nesta unidade, a maioria dos agentes possui curso de 

técnico de enfermagem. Dessa forma, sempre acontece de suprirem a falta de um 

profissional e estarem realizando algum trabalho dentro da USF. Mesmo auxiliando 

em trabalho interno, estando em desvio de função, existe ainda assim uma 

obrigação com sua micro área de responsabilidade.  
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Por isso, alguns agentes comunitários de saúde se negam a realizar algum 

trabalho na unidade, pois alegam que isso só acarreta dupla função e o mesmo 

salário ao final do mês. No início eram oito agentes comunitários, sendo dois 

homens e seis mulheres.  Destes, um homem foi exonerado após cinco anos12. Após 

a exoneração do ACS, outra mulher foi colocada em substituição ao agente. Durante 

a realização do trabalho de campo e sobre regimento da ESF, ficaram sete mulheres 

e um homem, compondo o quadro de agentes comunitários de saúde do PACS na 

unidade de saúde.  

Com a implantação da AME em 2010, os agentes foram relocados em outra 

unidade de saúde. Na nova unidade foram criados laços de amizade e muitos não 

sentiam mais a vontade de voltar. Com o fim da AME e reabertura da unidade de 

saúde, mesmo que com uma nova forma de atendimento, sendo agora Estratégia 

Saúde da Família, muitos resistiam em retornar. Dos oito, sete retornaram, mas uma 

decidiu que não voltaria e então assim aconteceu, Na Tabela 02 apresento os ACSs, 

esquematizando nome, idade, sexo, tempo de serviço, quantidade de famílias 

cadastradas da composição da USF13:  

 

Tabela 2. Perfil dos agentes 

NOME IDADE SEXO 
TEMPO DE 
SERVIÇO 

QTD. DE 
FAMÍLIAS 

CADASTRADAS 
José Arnaldo 53 Masculino 15 anos 160 

Priscila 38 Feminino 15 anos 153 
Paula 37 Feminino 15 anos 180 
Maria 48 Feminino 15 anos 162 

Rosane 37 Feminino 15 anos 185 
Emília 41 Feminino 12 anos 187 
Carmel 35 Feminino 15 anos 169 

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.  

Sobre os agentes, a começar pelo Sr. José Arnaldo, este se tornou ACS em 

1999 e reside na comunidade desde os anos 80. É casado, tem quatro filhos e cinco 

netos. Sua esposa, filhos e netos frequentam a unidade de saúde. José Arnaldo 

anda sempre muito bem vestido, gosta de trajes sociais. Ele é muito extrovertido e 

brincalhão. Saí várias vezes com Arnaldo em visitas domiciliares, ele é bem 
                                                           

12 Por inadequação ao trabalho e acumulo de função. 
13 Com referência aos anos 2013 (final), 2014 e início de 2015. 
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conhecido na comunidade, daqueles que por ande passa as pessoas vão 

chamando. José Arnaldo é conhecido por ser muito prestativo, sempre tem alguém a 

sua procura na unidade de saúde. É morador antigo da comunidade e interage muito 

com ela, pois a igreja que frequenta também está localizada nas redondezas e 

assim vive em função da comunidade, seja no trabalho, seja na igreja.  

A Priscila mora na comunidade desde a infância e relata como “sofridos” seus 

primeiros anos nela. Filha de mãe lavadeira teve uma infância pobre em que 

precisou trabalhar ainda pequena. É ACS desde 1999 e é a mais animada e 

extrovertida dos agentes. Ela fala que adora morar na comunidade, que não se 

imagina vivendo em outro lugar. Gosta de praticar esporte, malhar e faz da praia seu 

maior ambiente de lazer. Apesar de extrovertida e animada, é a que possui mais 

desavenças na comunidade, o que ela atribui a problemas pessoais anteriores ao 

seu trabalho de agente comunitária de saúde e fala que procura não misturar as 

coisas. Observa se for preciso, faz visita até mesma nas casas de pessoas que ela 

não costuma falar. 

A agente Paula é a que reside mais distante da unidade dos que moram na 

comunidade. Ela é ACS também desde 1999, tem uma filha e é mãe solteira. Reside 

com sua filha em uma casa que fica na fronteira entre Santos Reis e Rocas. Ela 

refere gostar de morar na comunidade e querer que sua filha cresça vivendo lá. A 

unidade fica a 15 minutos de caminhada de sua casa. Paula se queixa da distância, 

mas diz que gosta de trabalhar na unidade. Relata que de vez em quando tem 

alguma chateação, que existe muita cobrança no trabalho dos agentes de saúde, 

mas pouco respaldo, mas ainda assim faz o que gosta. Ela diz que tem muita sorte 

em ser ACS, pois trabalha próximo de casa, e assim teve como cuidar da filha e 

trabalhar, tenta tempo para estar sempre perto da menina. 

A Maria reside na comunidade desde sua adolescência. Tornou-se agente em 

1999, sua micro área é bem próxima da unidade, ela me falou que sua escolha pela 

micro área não se deu ao fato de ser mais próxima da unidade, mas sim devido ao 

fato de sua mãe morar nela e estar mais próxima a ela frequentemente. Maria 

também tem algumas desavenças com vizinhos, mas fala que este fato não 

compromete seu trabalho porque as pessoas com as quais ela não fala, não fazem 

parte de sua micro área. 
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Rosane, por sua vez, não reside mais na comunidade. É agente desde 1999 e 

em 2013 resolveu sair da comunidade e ir morar na zona norte. Após realizar o 

sonho de possuir a casa própria, resolveu que deveria morar nela. Ela também 

residia na comunidade desde criança, conhece muita gente mesmo os que não são 

de sua micro área e sua relação com as pessoas se dá de maneira parecida com a 

de José Arnaldo, pelo fato de também ser muito conhecida e requisitada. Trabalha 

no local mais crítico da comunidade, conhecido por conflitos entre os traficantes e 

entre traficantes e a polícia. 

A outra agente, Emília, é a mais nova dos ACS’s em tempo de serviço. Foi 

convocada em 2003, após um agente ter sido exonerado. Quando entrou, não pode 

escolher micro área, pois ficou com a do agente que saiu. Emília não fez o 

treinamento introdutório como os demais agentes. A enfermeira e os colegas foram 

passando o serviço e ela foi aprendendo na prática diária. 

Carmel assumiu a função em 1999 é a ACS mais nova em idade. Não tem 

filhos e é solteira. Reside na comunidade com a mãe e a irmã. É espírita Kardecista 

e não gosta de morar na comunidade. Apesar disso, gosta de trabalhar nela e fazer 

parte da Estratégia Saúde da Família. 

Todos os ACS’s foram solícitos em ajudar, entendo que o fato se deve a 

também ter sido uma delas. Isto me facilitou a abertura do acesso às informações, 

fichas, dados formulários e tudo mais. O meu hibridismo se fazia presente em 

campo, em duas visões diferentes, então para eles eu era uma ACS que além de 

trabalhar, estudava e para mim, eu estava em campo como uma antropóloga que 

também era agente de saúde. 

O acesso aos dados e informações foram mais fácil de colher, devido minha 

relação direta com a unidade. Estes, a meu ver, são acessíveis, pois todos os se 

dispuseram a ajudar. Entretanto, com a comunidade e as famílias eu tinha ideia que 

não se daria da mesma forma. Seria preciso buscar uma maneira de inserção as 

famílias, mas ainda assim eu sabia que iria precisar da ajuda dos agentes. 

As famílias são à base de funcionamento da ESF, estas são variadas e 

formadas cada uma a sua maneira. Os ACS estabelecem forte ligação com a 

comunidade, através de visitas domiciliares estão diariamente em contato com suas 

famílias de suas micro áreas. São guardiões de confissões e segredos, e dentre 
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eles, estão reconhecidas diferentes histórias como, por exemplo, as de aborto 

inseguro14. 

Os ACS’s foram capacitados para trabalhar com famílias, eles receberam 

treinamento introdutório (BRASIL, Ministério da Saúde, 2000). O treinamento 

aconteceu no Centro Social da comunidade, oferecido aos agentes comunitários de 

saúde das duas unidades de saúde vizinhas, a de Brasília Teimosa e a das Rocas. 

Duas enfermeiras, uma de cada unidade, eram as responsáveis pela capacitação 

dos agentes. No treinamento, noções de território, mapeamento de território com 

enfoque nas áreas críticas, saúde da mulher, da criança, do idoso e normas e 

diretrizes do PACS eram as principais temáticas. As famílias eram tratadas, mas não 

eram tão enfocadas. A atenção estava mais voltada ao indivíduo. Ao todo na 

capacitação estavam oito agentes de Brasília Teimosa e doze da unidade das Rocas 

(unidade conhecida no bairro por postinho da Areia Branca) com carga horária de 

quatro horas e duraram dois meses. As duas unidades estavam sendo inseridas no 

PACS. 

Nas visitas, os agentes abordam as famílias com palmas em frente às casas, 

seguidas pelo nome da pessoa que procuram no domicílio. Quando a pessoa 

aparece à porta, o ACS lhe diz o motivo da visita e dependendo do motivo, se irá 

tomar muito ou pouco tempo, este decide se precisa ou não entrar na casa. Em 

algumas visitas não é necessário que o agente entre no domicílio, às vezes este 

pode apenas ter ido dar um recado e da porta mesmo encerra a visita. Outras visitas 

como, por exemplo, o preenchimento das fichas de cadastro é demorado, e exigem 

que alguém da família disponibilize um bom tempo para receber o ACS e responder 

as perguntas que lhes serão feitas. 

A comunidade pertence às camadas populares e é carente de atenção do 

poder público, mas as realidades econômico-sociais das famílias são bem 

diferentes. Algumas possuem plano de saúde, o que não as impede de atendimento 

na unidade de saúde que é garantido a todos os brasileiros conforme os princípios e 

diretrizes do SUS (Lei nº 8.080, art. 7º) e outras dependem exclusivamente do SUS. 

Ainda assim, o SUS é visto como um serviço de saúde oferecido para pobres, pois 

                                                           

14   Conforme observado em meu trabalho monográfico: Aborto e contracepção: 
Problematizando o assunto em uma Unidade de Saúde da Família em Natal. UFRN. 
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quem tem dinheiro, dificilmente vai esperar por atendimento público. Pedro 

Nascimento e Adriana Cavalcante de Melo (2014) escreveram sobre o assunto onde 

expõem que “para as usuárias, ser atendido como o plano de assistência a saúde de 

pobre parece trazer como repercussão o reconhecimento de que os serviços que 

são ofertados pelo sistema público têm estrutura debilitada” (MELO e 

NASCIMENTO, 2014, p. 275). 

Todas as famílias são cadastradas pelos ACS’s, independentemente de 

possuírem planos de saúde.  Claro que se eles informarem que não querem ser 

cadastrados, não serão brigados. Mesmo assim, precisam assinar a ficha de 

cadastro domiciliar um termo de recusa, informando que não desejam o 

cadastramento15. Os Agentes devem obrigatoriamente morar na área, é uma norma 

que aqui em Natal, também permanece, por se tratar de um dos princípios basilares 

do programa PACS. Além da Lei Federal nº 11.350/2006, em Natal a Lei de 

efetivação nº 080/2007 determina essa obrigatoriedade. Sendo o ACS pertencente à 

comunidade onde realiza seu trabalho, traria laços fortalecidos entre a comunidade e 

os serviços de saúde, criando uma rede informal de saúde (SILVA et al, 2012). Os 

ACS’s são os profissionais da saúde que se encontram na “linha de frente” entre a 

unidade e a comunidade, eles são uma “extensão dos serviços dentro da 

comunidade” (BRASIL, Ministério da Saúde, 2000). 

São sete os ACS que fazem parte da unidade de saúde onde foi realizada a 

pesquisa. Destes, seis residem atualmente na área de abrangência. Foi determinado 

em concurso que os ACS’s fossem moradores da área coberta pela unidade de 

saúde em que trabalha, no entanto, com o passar dos anos, alguns acabam tendo 

que mudar de residência. Mesmo sendo obrigatório o agente comunitário de saúde 

residir na área onde atuam, muitos acabam necessitando por algum motivo 

particular mudar de endereço. 

Rosane, por exemplo, é uma agente que não mora mais na área. Ela se 

tornou ACS aos vinte e um anos e passaram dez outros, depois de ser nomeada, 

residindo na área. Após esse período, ela casou e foi morar na zona norte de Natal. 

                                                           

15 É uma ficha de cadastramento dos domicílios existentes na comunidade. Nela é informado 
pelo agente comunitário de saúde as condições de moradia da pessoa ou família residente no 
domicilio, situação do abastecimento de água, acesso, se existe animal entre outras informações. 



37 

 

 

 

 

Claro que ela conhece bem a área de abrangência, pois residiu nela desde sua 

infância e por ela sempre conviveu. Sua micro área possui alto índice de risco (de 

acordo com a Escala de Coelho16). Ela possui afinidade com a área que não foi 

desfeita mesmo com sua mudança de endereço. Os demais agentes são todos 

moradores da comunidade e nela convivem. Alguns possuem 15 anos de trabalho, 

sendo que habitavam a comunidade anteriormente à data de admissão como 

servidor. O ano de admissão da maioria é 1999, com exceção de Emília que entrou 

cinco anos depois dos demais ACS’s. Conhecer a comunidade foi um dos critérios 

avaliados na entrevista quando houve o exame de seleção para o cargo de ACS. 

Duas questões aparecem para reflexão: sobre morar na comunidade e 

conhecê-la; outra é que muitas vezes não se reside em um lugar e pode conhecê-lo 

melhor do que quem nele vive. Assim também pode acontecer de algum agente não 

conhecer tão bem sua comunidade, ou mesmo as pessoas de sua micro área. Se 

levarmos em conta uma micro área com 160 famílias, onde a média do número de 

pessoas de cada família seja 3,5. Como produto da multiplicação, surgiu que na 

micro área vive um total de 560. Muitas dessas pessoas trabalham o dia todo, outras 

estudam ou passam o dia fora para algum outro afazer. Cabe com os dados citados 

uma avaliação se o agente responsável por essa micro área seria capaz de 

conhecer todas as pessoas de que ele é responsável. 

Importante também refletir como é ser o agente de saúde e especialmente 

residir na comunidade. Cada agente de saúde possui sua vida independente da 

unidade de saúde, apesar na maioria das vezes ela parece estar sempre vinculada 

ao trabalho. Em tempos mais distantes, no início com o PACS era necessário ter 

apenas o ensino fundamental para ser agente comunitário de saúde, hoje é 

necessário ter ensino médio e muitos dos que atuam aqui mesmo em Natal, 

possuem curso superior e outros até mesmo pós- graduação. 

                                                           

16 A escala é um instrumento para analisar risco familiar.  Ela se baseia em sentinelas de risco 
que são avaliadas na primeira visita domiciliar pelo agente comunitário de saúde (COELHO; 
SAVASSI, 2004). 
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Ser agente comunitária de saúde é ver e viver intensamente a comunidade17. 

Mesmo quando não se esta trabalhando, fora do horário de expediente as pessoas 

estão a procura do agente. Eu mesma muitas vezes era chamada para aferir 

pressão de algum vizinho, aplicar injeções (desde antibióticos, anticoncepcionais) 

até socorrer alguém que esteja passando mal. 

Entendo também que da parte da comunidade, residir ao lado de uma pessoa 

que trabalha “no posto”, como falam, é uma vantagem porque acreditam que na 

“hora do socorro” tem alguém pra ajudar. Muitas precisam levantar de madrugada 

para verificar sinais vitais de vizinhos que estavam passando mal. Quando as 

pessoas sabem que você trabalha na Unidade de Saúde, é ACS ou técnica de 

enfermagem, eles chamam e, se sabem que você possui um esfigmomanômetro18 

em casa, então é caso de se esperar de ser chamado sempre, mais que os outros. 

 

 

1.4 Uma intercorrência pelo caminho 

Após onze anos trabalhando na Unidade, devido mudanças administrativas 

na cidade, a prefeita Micarla de Sousa resolveu transformar a Unidade de Saúde, 

que era de atendimento básico (UBS), em uma AME (Ambulatório Médico 

Especializado), onde o atendimento oferecido era voltado às especialidades 

médicas. Em 30 de novembro de 2010, o AME foi inaugurado, e Atenção Básica na 

comunidade cedeu lugar para a Média Complexidade19. Os funcionários que 

trabalhavam no local foram todos relocados para outras Unidades, o que também 

me gerou mudanças. 

                                                           

17 Lembro que minha mãe estranhava o fato de eu conhecer os nomes de todas as ruas da 
comunidade, de conhecer e conversar com muitas pessoas, enquanto que ela morava comigo na 
comunidade, só sabia o nome de sua rua e se orgulhava de não conhecer ninguém. 
18 Aparelho de aferir pressão arterial. 

19 São ações e serviços de saúde que visam atender aos principais problemas e agravos de 
saúde da população, realizados em ambiente ambulatorial ou hospitalar, que exigem a utilização de 
equipamentos e profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio 
diagnóstico e tratamento. Está integrada à Atenção Básica através de um sistema de regulação, de 
forma que é a unidade básica que encaminha as pessoas para a média complexidade. 
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A comunidade não possuía mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS), as 

pessoas não contavam mais com um clínico geral para atendimento, pois este 

serviço não era mais oferecido. As especialidades médicas, como cardiologia, 

reumatologia, dermatologia e outras, atendiam apenas consultas referenciadas que 

eram encaminhadas por clínicos gerais ou outros médicos. As pessoas não tinham a 

quem recorrer em caso de doença, pois para serem atendidas no AME precisavam 

ter um encaminhamento médico. Em casos de urgência, existia na comunidade 

vizinha um pronto socorro, para o qual os moradores da Zona Leste recorriam 

quando precisavam, entretanto, não eram encaminhados a outros médicos e lhes 

era negado o atendimento, a não ser em casos de urgência. 

Devido às normas de territorialização definidas pelo Ministério da Saúde, o 

território de uma Unidade de Saúde da Família é todo demarcado e não podem 

acontecer atendimentos de pessoas de fora desta área. Segundo Pereira e Barcellos 

deveriam acontecer relações horizontais entre os serviços, pois, segundo Pereira & 

Barcellos (2006):  

 

A territorialização é um dos pressupostos básicos do trabalho do PSF. Essa 
tarefa adquire, no entanto, ao menos três sentidos diferentes e 
complementares: de demarcação de limites das áreas de atuação dos 
serviços; de reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social 
existente nessas áreas; e de estabelecimento de relações horizontais com 
outros serviços adjacentes e verticais com centros de referência.  

 

As relações horizontais existentes reconhecidas se dão entre unidades, no 

caso de uma delas precisar da outra. Mas, em relação ao atendimento, nunca 

presenciei exceções para pessoas de fora da área de cobertura. Duas ruas depois 

da Unidade de Saúde da comunidade de Brasília Teimosa há uma USF que atende 

os moradores do bairro das Rocas. Devido o território ser demarcado, às pessoas de 

outros bairros não podem ser atendidos nessa USF. Então, quando os moradores da 

comunidade de Brasília Teimosa procuravam atendimento na USF de Rocas, este 

lhes era negado. 

Durante 2010 a 2013 não houve atendimento em atenção básica voltada para 

as pessoas residentes no bairro de Santos Reis e comunidade de Brasília Teimosa.  

Esta, por sua vez, se encontrava para além da fronteira que demarcava o 

território de atendimento da Unidade mais próxima. Logo, a fronteira apresentava-se 



40 

 

 

 

 

confusa aos que não a conheciam e era motivo de insatisfação saber que mesmo 

morando tão próximo da unidade, não se pode ser atendido nela. 

 Algumas ruas demarcadas pela USF Rocas são divididas no atendimento 

com Brasília Teimosa, acontecendo que um lado da rua pertence a uma Unidade e o 

outro lado da rua pertence à outra. Quando estavam sem atendimento, as pessoas 

de Brasília Teimosa presenciavam sempre os agentes de saúde circulando pela 

área, muitas vezes realizando visitas domiciliares aos vizinhos e se sentiam 

impotentes diante do poder público, conforme comprova o relato da usuária: 

 

“Foi muito ruim quando acabou o postinho, lá tinha de tudo que a 
gente precisava: médicos, dentistas, ginecologista. Até nutricionista 
eu tinha lá. Daí Micarla mandou acabar e colocou uma tal de AME no 
lugar. Eu fiz minha carteirinha de lá, mas não era bom, eu tenho 
hipertensão e diabetes e preciso ser acompanhada para pegar 
medicamentos. Eu não tinha aonde ir. Se eu ia nas Rocas, não podia 
porque não morava lá, mas minha vizinha de frente a minha casa 
podia ser atendida lá e eu não entendo isso, se é tudo SUS eu devia 
ser atendida em todo lugar” (Andreza, 54 anos, em 13/05/2014). 

 

 Andreza reside em uma rua de fronteira ao território das duas unidades. Ela 

não entende, nem tem obrigação de entender, como se dá a divisão dos territórios 

das unidades. Apenas sabe de suas necessidades em saúde e que precisa de 

atendimento, acreditando que o SUS dá acesso livre ao atendimento onde quer que 

se procure por ele. Antes da Unidade de Saúde da Família ser implantada, a busca 

por atendimento médico era algo complicado para as pessoas que dependiam do 

SUS. Também, pela fala de Andreza, se percebe a utilização do medicamento como 

cuidado em saúde onde a intenção da consulta é necessariamente conseguir 

medicamentos. 

Após escândalos decorrentes da má administração municipal20, em outubro 

de 2012, o AME acabou, e o prédio ficou fechado por quase um ano. Somente em 

                                                           

20  A prefeita de Natal afastada, Micarla de Sousa (PV), recebia propina, segundo investigação 
realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ainda de acordo com o MP, a propina recebida 
era utilizada no pagamento de despesas pessoais da prefeita, cujos gastos passam de R$ 130 mil mensais. 
As investigações analisaram documentos apreendidos nas residências e gabinetes de secretários municipais 
durante a deflagração da Operação Assepsia, em junho deste ano, e que foram publicadas também nesta 
terça após quebra do sigilo judicial de parte da acusação impetrada pelo órgão ministerial contra Micarla de 
Sousa, e os ex-secretário Jean Valério e Bosco Afonso. Micarla foi afastada do cargo de prefeita de Natal 
na última quinta-feira (1º) em decorrência de seu suposto envolvimento no esquema de desvio de recursos 
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novembro de 2013 a Unidade de Saúde foi entregue novamente à comunidade, pois 

a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu que implantaria na antiga AME uma 

Unidade de Saúde da Família. 

Em 2013, de maneira paliativa para satisfazer a necessidade da comunidade 

em atendimento médico, a Medicina Comunitária (unidade de saúde da UFRN 

atende parte do bairro da Praia do Meio e Petrópolis, que funciona no Hospital 

Universitário Onofre Lopes e possui parceria com a SMS) resolveu atender os que 

procurassem por atendimento no local. Com isso, mesmo um pouco distante, os que 

necessitavam de consulta médica e procuravam atendimento naquela Unidade 

conseguiam agendar consulta e realizar o atendimento. Ainda assim a comunidade 

insistia pela reabertura de sua Unidade de Saúde. 

Retornamos em novembro de 2013, deixando uma colega de trabalho na 

Unidade onde fomos acolhidas durante o remanejamento dos agentes. Esta não 

quis retornar conosco para a nova Unidade. Ou seja, dos oito, retornamos sete, 

enfraquecidos na ausência de uma companheira, mas cheios de expectativas por 

retornarmos a nossa Unidade “materna”.  

Da antiga Unidade existia apenas o prédio, então tudo precisou ser 

estruturado novamente. Primeiramente a SMS mandou uma moça para ser a nova 

administradora, além de uma enfermeira a quem fomos apresentados. Agora, além 

dos sete agentes, na equipe tinha-se uma enfermeira e uma administradora, depois 

chegaram dois médicos especialistas em medicina comunitária e mais uma 

enfermeira. Separamo-nos em duas equipes: uma composta por três agentes, uma 

enfermeira e um médico; e a outra por quatro agentes, uma enfermeira e um 

médico. Assim ressurgiu a Unidade de Saúde, com uma equipe pequena, mas com 

muita expectativa para atender a comunidade. 

                                                                                                                                                                                     

públicos. O pedido de quebra de sigilo da denúncia protocolada na Justiça potiguar contra a então prefeita 
foi deferido em parte pelo desembargador Amaury Moura Sobrinho. Em 86 páginas, o procurador-geral de 
Justiça, Manoel Onofre de Souza Neto, esmiúça o que caracterizou como "uma verdadeira rede de 

corrupção", tendo como uma das principais responsáveis Micarla de Sousa. 
Fonte:http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/11/micarla-de-sousa-prefeita-de-natal-
afastada-recebia-propina-afirma-mp.html. 
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1.5  Sobre a escolha das famílias e entrevistas 

Trago para este trabalho entrevista com famílias de diferentes áreas de 

abrangência da USF e levanto, a partir de suas falas, questionamentos sobre o 

atendimento que a ESF lhes oferece. Abordei três famílias de duas indicadas pelos 

ACS’s responsáveis por estas, que foram entrevistadas. Para a entrevista conversei 

apenas com o casal, no caso das famílias lésbicas, mas sabia que existiam outros 

membros, pois eu perguntava as interlocutoras e estas me relatavam. 

As visitas domiciliares, assim como as observações feitas na USF, guiam este 

trabalho na medida em que me direcionam as entrevistas, que se deram de maneira 

esclarecida sobre seu objetivo. Os dados foram coletados com consentimento dos 

envolvidos e os nomes serão modificados, como forma de proteger a identidade 

daqueles/as que me confiaram suas falas. Esclareço aqui que também me sinto 

mais confortável e solta na escrita não revelando os nomes e trocando-os por nomes 

fictícios, pois se não me tivesse esta opção acredito que muito teria sido tolhido. 

Desta forma, conforme Cláudia Fonseca (2010, p. 49): 

 

O uso de pseudônimos em nossos textos é uma maneira de lembrar a 
nossos leitores e a nós mesmos que não temos a pretensão de restituir a 
“realidade bruta” (e nem por isso consideramos a antropologia uma ciência 
“menor”). O nosso objetivo, sendo aquele mais coerente com o método 
etnográfico, é fazer/desfazer a oposição entre eu e o outro, 
construir/desconstruir a dicotomia exótico-familiar, e, para alcançar essa 
meta, a mediação do antropólogo é fundamental. Tal postura significa mais 
do que simplesmente por em relevo a força intelectual do pesquisador; 
significa defender uma postura em que “estender os limites da imaginação 
científica” passa a ser a própria razão de ser da etnografia.  

 

Assim, a mediação em meu trabalho se apresenta e conduz tanto meu campo 

tal como minha escrita etnográfica. Fui parte integrante da equipe da ESF e entendo 

como fundamental o exercício do estranhamento do familiar, tentando identificar os 

códigos para além das aparências (VELHO, 1987) já que a unidade de saúde 

escolhida para a pesquisa faz parte do meu convívio. 

A minha escolha por trabalhar de forma mais efetiva com as famílias 

homoafetivas, se deu após minha compreensão sobre diferentes configurações 

familiares e inquietação em compreender como estas se sentiam frente ao 

atendimento na ESF, além de estarem em uma política de saúde que surge para 

trabalhar a saúde da família. As entrevistas com pessoas que fazem parte de 
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arranjos familiares não heterossexuais foram decididas no momento em que pensei 

em escrever sobre as famílias que existiam nas micro áreas.  

Eu poderia ter escolhido outra configuração familiar e certamente encontraria 

questões interessantes para tratar, mas devido às mudanças dentro do trabalho da 

própria Estratégia Saúde da Família, que se apresentam de forma a inserir as 

pessoas e respeitar as identidades, resolvi me debruçar em entender essas 

transformações e seus desdobramentos tanto para as famílias, quanto para a USF. 

Para encontrar e selecionar as famílias para entrevistas, contei com ajuda de 

alguns agentes comunitários de saúde da unidade, estes sabiam do meu trabalho e 

se colocaram a disposição em ajudar. Os agentes se tornaram informantes e 

auxiliaram bastante para a conclusão deste estudo. Eles relatavam acontecimentos 

da comunidade e da unidade e me direcionavam para possíveis interlocutoras. Por 

serem os profissionais da Unidade, que melhor conhecem as micro áreas, se 

tornaram meus parceiros e informantes em campo.  Solicitei de cada agente uma 

opção que me pudesse ser dada e, das que me foram indicadas, acabei mesmo 

escolhendo as que eram mais próximas à Unidade de Saúde por conveniência. Eu 

estava procurando por famílias com homossexuais, mas a ideia era encontrar nas 

famílias um protagonismo dessas pessoas na organização familiar. Claro que várias 

famílias da comunidade existem homossexuais, transexuais, mas nem sempre estes 

possuem uma liderança e era isso que eu procurava encontrar. 

Comecei explicando os objetivos da pesquisa, falando sobre as pessoas que 

abordei para possíveis entrevistas, explicando sobre o que se tratava a minha 

dissertação (elas não entendiam então eu dizia que era meu trabalho da faculdade). 

Esclareci sobre confidencialidade e que mesmo eu sendo agente de saúde21, 

poderiam confiar que não iria expor nada para a Unidade.  

Os segredos individuais e familiares permearam este trabalho e me alertaram 

para a metodologia utilizada. Nas entrevistas, eu precisaria ser muito clara, me fazer 

entender, para poder também receber respostas fidedignas. Como Colaço (2012, p. 

123) aborda em um artigo em que escreve sobre segredos... 

  

                                                           

21 Nas entrevistas realizadas a partir de abril de 2015, eu já não era mais agente comunitária de 
saúde, entretanto a exoneração só saiu em agosto do mesmo ano. 
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É importante ponderar que nem tudo que não é revelado no campo trata-se 
de um segredo. Muitas vezes nos enganamos. E julgo que na grande 
maioria a incompetência é toda do pesquisador. Se não fizermos boas 
perguntas, não teremos bons indícios e toda a interlocução pode ficar 
comprometida.  

 
 

Não há condição de falar das famílias sem vivenciá-las no âmbito doméstico. 

Com este olhar, as entrevistas foram pensadas para serem realizadas no ambiente 

doméstico, pois assim eu poderia observar diretamente o “espaço familiar”, de modo 

que as interlocutoras pudessem se sentir a vontade para exporem sua vida e seus 

“segredos”, mesmo eu tendo a compreensão de que isso poderia não acontecer. 

Para que isso existisse, as visitas foram marcadas antecipadamente, à medida que 

encontrava com os interlocutores pela Unidade, iniciando pelas mulheres. Depois 

resolvi inserir a visita domiciliar mais diretamente na pesquisa. Na maioria das 

entrevistas pude observar também o convívio com demais membros da família e 

com os vizinhos, o que me fez observar uma relação de aceitação entre esses. 

Assim, conforme Mello (2005, p. 46) aponta:  

 

 
a aceitação social crescente das relações sociais estáveis entre gays e 
lésbicas está sendo influenciados também pela nítida diferenciação entre 
papéis conjugais e parentais, presentes nas representações e práticas 
sociais relativas à família, e que decorre em grande medida, da 
generalização do divorcio e da monoparentalidade.  
 
 

 Preocupei-me em entender se realmente seria assim mesmo, se existiria 

uma aceitação clara, tanto por parte de vizinhos na comunidade como por parte da 

própria ESF. Para as entrevistas não utilizei gravador, nem nenhum outro 

instrumento de gravação, apenas anotava tudo em diário de campo. Como as 

famílias geralmente são entrevistadas pelos agentes comunitários de saúde e estes 

se utilizam de pranchetas, formulários e lápis, acreditei que assim seria mais 

cômodo e menos constrangedor por já estarem acostumados a esse método de 

entrevista. É importante estar atento para as relações que se estabelecem entre a 

Unidade de Saúde da Família e a comunidade onde a unidade está inserida.  

Ao pensar as entrevistas para a pesquisa selecionei as famílias mais 

próximas a unidade, devido facilidade ao acesso. Assim, estando perto da unidade, 

qualquer dúvida, ficava mais fácil para eu voltar a procurá-las. 



45 

 

 

 

 

Todas residem em quarteirões próximos à unidade, entre 3 a 5 minutos de 

caminhada. Todas as famílias aceitaram participar da entrevista. Para abordagem 

utilizei como estratégia a visita domiciliar do agente comunitário de saúde. Pedi para 

ir com ele e no momento da visita apresentei a pesquisa e perguntei se poderiam 

ajudar participando das entrevistas. Obtive resposta positiva e já deixei agendada 

minha visita, fiz questão de enfatizar que iria sozinha, sem a presença do ACS ou de 

outro alguém da unidade, dando ênfase à confiabilidade do meu trabalho em 

guardar sigilo dos nomes.  

 

1.6 Uma reflexão histórica: saúde e crise 

No contexto atual do cenário político brasileiro é relevante pensar no 

fortalecimento do SUS, pois vivenciamos um momento de turbulência política e 

econômica, onde os direitos sociais estão sendo ameaçados. Enquanto presidente 

interino22, Michel Temer sinalizou abertura de planos de saúde populares como 

forma para desafogar o SUS 23. Uma reflexão precisa ser feita quanto essa questão, 

o SUS é uma política pública e assegura direitos frente às necessidades em saúde 

da população brasileira. 

Esquemas de corrupção, pedaladas fiscais e também problema de caráter 

econômico foram acontecendo e a crise do país foi se aprofundando e tomando 

grandes proporções. Com forte poder e influência da mídia tanto televisiva quanto da 

internet, manifestações no país foram acontecendo vários movimentos e 

manifestações. Em 2013, uma manifestação motivada por redução no valor da 

passagem de ônibus, ficou conhecida como “manifestação dos vinte centavos”, a 

manifestação aconteceu em várias capitais e cidades do país, as pessoas diziam 

nas redes sociais que “o gigante acordou” como forma de alertar que a população 

estava unida, não estariam mais inertes aos acontecimentos e que estariam 

reunidas para lutar contra. Em 2014, novas ondas de manifestações foram 

                                                           

22 Em 31 de agosto de 2016, Dilma Rousseff foi deposta por meio de votação, onde a maioria 
dos senadores foi favorável ao impeachment. A partir da deposição de Dilma, Michel Temer deixou 
de ser presidente interino e passou a ser presidente oficial. 

23           Ver:  http://www.vermelho.org.br/noticia/284753.  

http://www.vermelho.org.br/noticia/284753.


46 

 

 

 

 

acontecendo e desta vez focadas contra a Copa do Mundo de futebol, com grande 

revolta da população devido o dinheiro público ser aplicado diretamente para o 

acontecimento do evento. O ano de 2015 também apresenta manifestações, com o 

principio motivador caracterizado por ser antigoverno, este movimento caracterizado 

como “de direita” era focado no pedido de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff. 

 Na atual conjuntura política a direita assume a liderança do país em um 

momento onde uma “crise” domina o cenário político e econômico. Cortes são 

previstos em várias áreas e com base nestes anúncios a saúde pública pode acabar 

prejudicada. Então como enfrentamento da “crise” pensou-se em planos de saúde 

populares para tentar desafogar o atendimento, entretanto o SUS foi pensado e 

criado para ser universal, integral e que garanta acesso a todos os brasileiros. É 

preciso que haja um fortalecimento do SUS, a criação de um plano de saúde popular 

pode fragiliza-lo ao atribuir um atendimento que deveria ser básico e gratuito para 

uma empresa privada. 

A questão política nacional está passando por um momento conflituoso. A 

situação colocada com a destituição da Presidenta Dilma, foi na verdade segundo 

Michel Löwy24, ”um Golpe de Estado pseudolegal”. 

O contexto do golpe atual remonta a 1964 onde as grandes manifestações 

“da família com Deus pela Liberdade” foram preparando o caminho para o golpe que 

derrubou o presidente João Goulart. Faz-se importante pensar a situação atual e 

buscar referência no passado, de modo a compreender como o SUS surge, se 

fortalece e o que podemos esperar dele no momento presente e futuro. 

Então, com o golpe de 1964, o presidente João Goulart foi deposto e foi 

também instaurada uma ditadura militar no país. Assim, um momento conturbado 

para direitos e garantias sociais acontecia juntamente com a ditadura. Na área da 

saúde, a década de 60 apresentou uma divisão entre saúde pública e saúde 

previdenciária. Sobre isso, Paiva & Teixeira (2014, p. 17) observam que: 

 

No que tange propriamente ao sistema público de saúde, o país vivia sob a 
duplicidade de um sistema cindido entre a medicina previdenciária e a 

                                                           

24       Ver: http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-golpe-de-Estado-de-2016-no-Brasil/4/36139  

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-golpe-de-Estado-de-2016-no-Brasil/4/36139
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saúde pública. O primeiro setor tinha ações dirigidas à saúde individual dos 
trabalhadores formais e voltava-se prioritariamente para as zonas urbanas, 
estando a cargo dos institutos de pensão. 

 
 
 

Na década de 70, a “crise da saúde”, de acordo com Eugênio Mendes (1996) 

oriunda de uma crise do capitalismo, gerou profunda recessão. O INAMPS foi criado 

em 1974 pelo desmembramento do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). 

Em 1978, em Alma Ata, antiga União Soviética ocorreu a Conferência Internacional 

sobre cuidados primários da saúde, promovida pela OMS e pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF). A conferência tornou-se um marco, por abordar os 

cuidados primários em saúde. Sob o ponto de vista de Sousa & Hamann (2009, p. 

1326):  

 

O termo atenção básica à saúde é pouco encontrado na literatura mundial. 
O conceito usual para este campo de práticas é atenção primária à saúde, 
como decorrência do pacto mundial realizado em 1978, na cidade de Alma-
Ata (República de Cazaquistão), na antiga União Soviética (URSS), onde 
diversos países participaram da Conferência Internacional de Cuidados 
Primários de Saúde e afirmaram compromissos com a meta de "saúde para 
todos no ano 2000", constituindo assim a Declaração de Alma-Ata.  

 

 

 Com ajuda dos Movimentos sociais nas décadas de 70 e 80 entre eles, 

sindicatos, médicos, enfermeiros e populares criaram o “movimento sanitário” que se 

fundamentava por entender que saúde é um direito do cidadão e dever do Estado. 

A década de 80 apresenta mudanças políticas, sociais e econômicas. Em 

1986, as eleições diretas acontecem e assim surge uma nova abertura democrática. 

Ainda em 1986, aconteceu a VIII conferência Nacional de Saúde- CNS, com 

pessoas ligadas ao Movimento Sanitário, formado por sindicatos, médicos, 

enfermeiros e populares. A VIII CNS foi considerada como o "evento mais 

significativo no processo de construção da estratégia e da tática pela 

democratização da saúde em toda sua história" (NASCIMENTO, 1991).  

A Constituição Federal de 1988 determinou ser dever do Estado, garantir 

saúde a toda a população. O SUS não surgiu de uma hora para outra, ele foi fruto de 

muita luta e reivindicação. O Movimento Sanitário se fundamentava por entender 

que saúde é um direito do cidadão e dever do Estado (Lei 8.080/90).  
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A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação” (Constituição Federal, ART.196).   
 
 

 A Lei Orgânica da Saúde, LOS - Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

apresenta as regras para funcionamento do Sistema de Saúde.  O SUS surge no 

Brasil em um contexto de luta demarcada pela garantia dos direitos sociais e como 

forma de evidenciar a necessidade de pensar o acesso aos serviços de saúde. 

Uma Proposta de Emenda Constitucional, a PEC 241 recentemente 

aprovada25 no plenário da Câmara dos Deputados. A PEC visa estabelecer um teto 

de gastos para a administração pública e se propões também a alterar a ADCT (Ato 

das disposições constitucionais transitórias).  

No seu artigo 101, a PEC 241 define que as regras estabelecidas pela lei irão 

vigorar durante vinte anos e é enfatizado no parágrafo 7º, artigo 102 que poderá ser 

alterada, mas somente após dez anos de vigência e para modificá-lo só poderá ser 

realizada por meio de um Projeto de Lei (PL), invalidando ser usada uma Medida 

Provisória (MP) para acelerar o processo, o que dificultará o processo de 

modificação da lei, pois o PL possui um andamento mais lento. Conforme a lei, os 

gastos da gestão pública será o mesmo valor do ano anterior, corrigido pelo IPCA 

(Índice de Preço ao Consumidor Amplo). 

As críticas feitas implicam que o engessamento se dará por muito tempo e 

que no decorrer de vinte anos muita coisa pode acontecer e devido a lei a gestão 

pública se ver impossibilitada de agir. 

Também gastos com a política social ficarão prejudicados, ou até mesmo 

serão sucateados por falta de investimento. A inconstitucionalidade da PEC, também 

é questionada e segundo Daniel Arias Vazquez: 

 

Ao congelar o gasto federal, a PEC 241 desestrutura o financiamento da 
política social brasileira ao eliminar a vinculação de receitas destinadas à 
educação e ao orçamento da seguridade social, que compreende as 
políticas de saúde, previdência e assistência social. Tais vinculações 
expressam conquistas sociais que foram garantidas na Constituição de 
1988, visando estabelecer prioridade e preservar o gasto público nestas 

                                                           

25 Aprovada em 10 de outubro de 2016.  A votação terminou com 366 votos 
favoráveis, 111 contrários e 2 abstenções. 
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áreas sociais, independentemente do governo que estivesse no poder 
(VAZQUEZ, 2016). 
 
 

Assim, os investimentos em saúde, educação, assistência e previdência 

social serão reduzidos, comprometendo o básico as pessoas que necessitam 

desses serviços. O presidente Michel Temer insiste em afirmar que saúde e 

educação serão tratadas como áreas prioritárias, entretanto no atual contexto em 

que nos encontramos fica difícil acreditar em um representante ilegítimo empossado 

como presidente da república. 

Algumas sanções estão colocadas aos gestores públicos que não 

conseguirem conter seus gastos anuais, se o ente federativo gastar mais do que 

pode, o servidor público sofrerá as consequências, conforme o artigo 103, que diz 

que não haverá reajuste salarial, não poderão ser criados novos cargos e não 

poderá haver concurso público. 

Refletir nas possíveis consequências da aprovação da PEC 241, também 

conhecida como PEC da desigualdade, é pensar no Brasil para os próximos vinte 

anos. A falta ou redução de investimentos nas políticas sociais, sobretudo em saúde 

e educação irão gerar uma maior desigualdade, pois tira dos menos favorecidos que 

depende exclusivamente dos serviços públicos, a esperança de contar com uma 

melhoria na qualidade oferecida, podendo esta qualidade cair de forma significativa. 

Assim, como é de se esperar e como anteriormente foi abordado neste texto, 

provavelmente irá crescer consideravelmente os “planos de saúde populares” como 

forma de suprir o que o SUS irá deixar de oferecer. 

É preciso levantar esses fatos e apontar uma reflexão a partir deles. A saúde 

pública brasileira está passando por esse momento conturbado juntamente com 

outras áreas sociais. A crise culminou em golpe e a expectativa para a saúde 

tomando como base os últimos anúncios é que não haverá melhoras, mas sim 

muitas dificuldades para aqueles que mais necessitam. 

Com esperança a pensar a melhoria do SUS, mesmo em tempo de crise e 

regidos por um governo ilegítimo é a de que o SUS se fez sob lutas, ainda que com 

algumas críticas as manifestações dos últimos anos, sabemos que é o povo que por 

meio de manifestações poderá promover algo positivo. A melhoria do SUS passa 

pelo aumento de verbas públicas, valorização do profissional que nele trabalham e a 
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valorização vai desde aumento de salário até qualificação profissional. Então 

apontar esse momento histórico de crise, golpe e outras transformações políticas 

com base em um governo ilegítimo são relevantes por fazerem pensar o futuro do 

SUS e da atenção básica. 

A Estratégia Saúde da Família poderá ser comprometida e ameaçada em seu 

vínculo com a comunidade que depende dos serviços oferecidos gratuitamente. Pelo 

que foi anteriormente exposto no capítulo vimos que anteriormente a comunidade 

teve a assistência precarizada e foi um momento muito difícil, o prenúncio agora é 

de que o que está por vir possa ser um momento de sucateamento da atenção 

básica. 
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2. AS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE E O ATENDIMENTO DE SAÚDE LOCAL 

Neste segundo capítulo trato sobre a comunidade e o atendimento oferecido 

pela USF. A relação entre a comunidade e a unidade envolve vários fatores que por 

vezes agregam e por outras atrapalham o convívio entre as partes. 

É importante analisar o imaginário das famílias sobre os agentes comunitários 

de saúde, pois estes são responsáveis pelo acompanhamento das famílias, mas são 

também membros da comunidade e vizinhos de diversas famílias com as quais eles 

trabalham. Assim a aceitação ou rejeição do cadastramento pode está ligado ao fato 

de como se dá a convivência entre o ACS e o usuário.  

Os conflitos cotidianos fazem parte da realidade da ESF e é nesse momento 

que o ACS se apresenta como um mediador desses conflitos que ocorrem dentro da 

unidade, fora da unidade de dentro para fora da unidade e de fora para dentro da 

unidade. 

Dessa forma, é preciso uma compreensão do que os ACS’s pensam sobre o 

atendimento. Famílias são compostas por indivíduos e são esses os porta-vozes 

sobre eficácia ou fracasso do serviço, bem como dos conflitos que aparecem e 

incidem sobre a comunidade, a Unidade, usuários e servidores como veremos 

adiante. 

 

 2.1 O imaginário das famílias sobre os ACS’s 

Os agentes comunitários de saúde da Unidade são profundos conhecedores 

e conhecidos da comunidade. Muitos deles cresceram juntos de pessoas que hoje 

são seus “pacientes”26.  O agente possui prestígio junto à comunidade, mas este não 

se reflete no espaço da Unidade, pois junto aos demais profissionais da saúde ele é 

sempre visto como “inferior”. Desta forma, para as famílias, o agente é alguém que 

visita a casa para fazer perguntas, buscar por problemas sendo alguém que 
                                                           

26  Optei por utilizar o termo “paciente”, mesmo não concordando com sua utilização, mas ele 
ainda é usual. O termo está caindo em desuso e tende a ser substituído por usuário e cliente. O 
termo paciente começou a ser utilizado no século XIV está relacionado com a pessoa que tem 
paciência, sereno, conformado. Cliente cria uma relação de caráter mais mercadológica e usuário em 
sentido mais amplo é capaz de ultrapassar o ideário passivo ou liberal, que percebe a saúde como 
um bem de consumo regulado pelas leis de mercado, no sentido de avançar para uma concepção de 
saúde enquanto direito humano e social, regulado pelas relações de cidadania (TAKAUTI et al, 2013). 
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algumas vezes traz solução, mas na grande maioria não. Entretanto, as famílias 

sabem que existem outros e acabam por não querer acompanhamento pelo que foi 

determinado como sendo o seu. 

Em meu trabalho de campo, por exemplo, ouvi dizer em uma das visitas para 

entrevista: “Não gosto daquela agente Maria que mora lá no Vietnã. Ela passa nem 

fala, é toda besta, muito antipática. Se agente de saúde é desse jeito, imagine só se 

fosse médica”! 

O imaginário27 sobre o trabalho do agente comunitário de saúde, é algo 

interessante a ser explorado. Quando eu trabalhava como agente, as pessoas me 

questionavam muito sobre a profissão, como se faz para estar lá, quem me 

“arrumou” esse trabalho. Esses entre outros questionamentos me eram frequentes. 

Sobre o “arrumou”, muitos ainda pensam que estar trabalhando na unidade de 

saúde e ser ACS, foi algum “arrumadinho” político. 

Alguns primeiros servidores ainda são moradores da comunidade. Outros já 

faleceram. Procurei Dona Laura, ex-funcionária e moradora da comunidade para 

entrevista-la sobre a fundação da unidade. Em sua casa, sentada em cadeira de 

balanço na calçada, ela relatou: 

 

“No começo não entramos por concurso, perguntavam quem queria 
trabalhar no postinho e naquele tempo, quase ninguém queria 
porque funcionário público não recebia certo, os salários atrasavam 
muito. Eu consegui porque pedi à [um político], que se ele ganhasse 
me colocasse para trabalhar no postinho porque era perto de casa. 
Eu entrei como auxiliar de serviços gerais, mas depois virei 
atendente de enfermagem. Aqui no começo não tinha agente 
comunitário de saúde, mas o médico fazia atendimento nas casas e 
eu ia muito com ele para auxiliar no atendimento” (Laura, 74 anos. 
17/07/2015). 

A partir da fala de Dona Laura, percebe-se que as pessoas entravam nos 

serviços públicos sem necessidade de concurso, por favorecimento político. Ela 

relatou que pelos anos oitenta, havia visita domiciliar na comunidade mesmo sem 

                                                           

27  O imaginário das famílias não pode ser considerado heterogêneo, pois a família é composta por 
indivíduos que possuem relações simbólicas, compartilhadas pela vida social. Os símbolos estão 
presentes na vida social, nossas relações com os outros são simbólicas (CASSIRER, 1972). Para 
Durand (1993, 1997) o imaginário é um trajeto antropológico que acontece mediado pelos símbolos.  
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Agentes Comunitários de Saúde. As visitas aconteciam por meio do Programa 

Médico de Família, implantado aqui no Rio Grande do Norte pela SESAP, no 

período de administração do Secretário de Saúde Leônidas Ferreira. Isso antes 

mesmo da implantação do SUS. Refletindo na fala de Dona Laura, ser funcionário 

público era algo que as pessoas não desejavam arriscar, devido aos baixos salários 

e também os atrasos como salientado por ela.  

Na Unidade, para ter atendimento médico, basta procurar a sala de arquivo e 

dizer ao arquivista que necessita de atendimento, então com base no cartão de 

prontuário é verificado o número do prontuário e da micro área, assim também o 

nome o nome do agente comunitário de saúde, dados esses que constam no cartão 

assim dá para saber o nome do médico responsável pelo usuário. 

Dessa forma, o usuário não tem direito de escolher qual médico ele deseja ir, 

pois cada médico é definido com base nas equipes e sua área de atuação é tomada 

como referência nas micro áreas dos agentes comunitários de saúde. Então, cada 

área de atendimento médico é composta por várias micro áreas e estas possuem o 

ACS como responsáveis por cadastro, acompanhamento, informação e busca ativa. 

 Quanto à função de agente comunitário de saúde, poucos conheciam o 

trabalho, pois estava mais em evidência o agente de endemias que é o agente de 

saúde com trabalho mais voltado ao controle da dengue, leishmaniose, malária entre 

outros para a busca de foco endêmico. Quando surgiu o concurso para agente 

comunitário de saúde alguns pensavam que a função seria a mesma do agente de 

endemias, eu mesma fui uma das que não conhecia o trabalho do agente 

comunitário, mas decidi arriscar. 

As pessoas naquele tempo, não valorizavam tanto concursos públicos, talvez 

por desconhecimento sobre o procedimento de ter que passar por uma seleção ou 

concurso, acreditando que se conseguisse entrar por alguma facilitação ou privilégio 

e também tinha a questão de que os salários dos funcionários atrasavam com 

frequência. 

Com o passar do tempo, as coisas foram mudando, percebia um interesse de 

algumas pessoas da comunidade de também querer trabalhar no posto28. Alguns 

                                                           

28 Termo nativo. Na realidade, as pessoas da comunidade conhecem mais a USF pelo nome de 
posto ou postinho, ainda. Existe um esforço por parte de médicos e enfermeiras no local que 
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chegavam a me perguntar como fazia para poder trabalhar, onde elas deveriam ir e 

o que fazer para que pudessem ser agente comunitário de saúde também. Essas 

questões são compreensíveis, pois elas podem entender que se eu, uma moradora 

da comunidade e vizinha deles consegui estar neste emprego, elas também podem. 

No imaginário de alguns, o agente de saúde é também aquele que “ganha 

dinheiro com a cara”. Por trabalhar e morar na mesma comunidade e bem próximo 

de casa, o ACS em meio a uma tarefa e outra tem a facilidade de poder “dar um 

pulinho em casa”. Têm agentes que vão as suas casas preparar almoço, olhar os 

filhos, pegar ou deixar alguma coisa e essas idas e vindas são percebidas pelos 

usuários.  

A cobrança pela visita domiciliar é comum de acontecer e usuários chegam a 

dizer que o agente nunca passou na casa, trabalhando na unidade presenciei várias 

situações, aonde o usuário chega reclamando na unidade: “eu não vejo ele (o 

agente) nas ruas, nunca foi na minha casa”, mas todas as famílias são cadastradas. 

Se uma casa foi cadastrada supõe-se que o agente de saúde tenha passado na 

residência. Na tentativa de achar solução para um problema dessa ordem, também 

presenciei uma situação de acareação onde a direção da unidade colocava frente a 

frente o ACS e o usuário, para saber quem estava com a razão. 

 O ACS possui status na comunidade e papel social definido pelo seu 

exercício profissional dentro da comunidade que atua e reside, entretanto o 

imaginário das famílias atendidas transforma o agente de saúde em algo com valor 

simbólico formulado pelo imaginário. O agente, ora é aquele que ajuda a 

comunidade, por vezes é aquele que percebe as demandas em saúde, pode ser 

alguém útil em suas atribuições e ainda outras vezes apenas um coadjuvante dentro 

da unidade.  

Pensando que o imaginário, tanto das pessoas que são usuárias do serviço 

de saúde local, quanto dos próprios servidores, fala muito a respeito do que ambos 

se propõem a encontrar, ele transparece a maneira que pessoas acreditam que 

                                                                                                                                                                                     

trabalham para mudar esse costume, pois acreditam que o termo “postinho”, descaracteriza e 
enfraquece o sentido de Unidade de Saúde. Eu discordo e entendo que ao se utilizar do termo 
“postinho”, as pessoas demonstram uma relação mais próxima e familiar, numa característica de 
identificação da comunidade com aquilo que lhe é seu. 
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deve ser o atendimento e mesmo como acham que deveria ser feito o procedimento, 

tudo tem a ver com este imaginário social.  

O serviço de saúde local diz respeito ao serviço de saúde oferecido à 

comunidade e então dele entendemos que tanto o cadastramento como as visitas 

domiciliares fazem parte. Nem todas as pessoas da comunidade mesmo que 

cadastradas utilizam os serviços da unidade. Algumas dificilmente adoecem e outras 

simplesmente rejeitam por não querer ou não gostar. As famílias se cadastram na 

Unidade pela necessidade do atendimento, de possuírem um prontuário e estar 

vinculada a esta para quando precisarem de atendimento. Algumas famílias na 

comunidade dependem exclusivamente do SUS e sabem que a USF é o que elas 

podem contar. Então, elas procuram ser cadastradas pelos agentes, cobram deles o 

cadastramento para que possam ter garantido o atendimento. 

Ainda que a necessidade do serviço de saúde fosse urgente na comunidade, 

devido ausência desse serviço por aproximadamente um ano. Após a abertura da 

Unidade algumas famílias se negaram a realizar o cadastramento. As pessoas que 

rejeitam o atendimento são as que referem não precisar por possuírem convênio 

médico particular. As que se negam são geralmente as que possuem um plano de 

saúde e alegam não precisarem da unidade, acreditam que o SUS seja para quem 

não pode pagar por um serviço particular.  

Quem pode pagar, utiliza planos de saúde para consultas e exames, como 

também diz não necessitar do atendimento da Unidade. Entretanto, em campanhas 

de vacinação como as de gripe ou sarampo, estas pessoas aparecem na unidade 

em busca de serviço e estes com base nos princípios do SUS não deve nem pode 

ser negado.   

A rejeição aos serviços de saúde abarca em si outras que lhes são 

entrelaçadas e ajudam na compreensão de como e porque elas acontecem, mesmo 

sendo elas em pequeno número. A aceitação ou rejeição ao cadastramento pode ter 

raiz em expectativa de atendimento. Devido a algum desentendimento ou motivo de 

não gostar de algum funcionário as pessoas podem ter ou perder o interesse pelo 

atendimento.  
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2.2 A aceitação ao cadastro 

Os Agentes Comunitários de Saúde são responsáveis pelo cadastramento e 

acompanhamento de saúde das famílias da comunidade. Na primeira visita, são 

preenchidos dois cadastros, um domiciliar, sobre a habitação onde são anotadas as 

condições de moradia e outro individual que é feito para cada pessoa que reside no 

domicilio. Os Cadastros foram elaborados em forma de questionários e os dados 

coletados alimentam o sistema E-SUS de informação. As duas fichas de cadastros 

surgiram em substituição à antiga ficha A, que continha informações básicas para se 

trabalhar as famílias, nome, idade, endereço, sexo, classificação de doenças e 

condições sociais de moradia e água. Esses itens eram preenchidos pelos ACS’s 

nas primeiras visitas. 

Durante treze anos de trabalho essa era a ficha utilizada para o 

cadastramento. Em 2013 novos modelos de fichas foram instituídos para 

cadastramento29. Antes, esta era para cadastro familiar, mas agora são duas: uma 

para cadastro domiciliar e outra para cadastro individual, mesmo que o prontuário na 

unidade ainda seja familiar, as fichas não são. Das perguntas simples que havia na 

Ficha A, as novas aparecem muito mais complexas em seu preenchimento. São 

pedidos muitos dados pessoais, número de documentos e perguntas que os ACS’s 

julgam difíceis de fazer, por não se encontrarem preparados para abordar as 

pessoas sobre alguns itens, entre eles sobre identidade de gênero e orientação 

sexual.  

Pelo cadastramento, as pessoas passavam a conhecer quem seria seu 

agente de saúde responsável pela sua casa e família, passavam a ter ideia de que 

                                                           

29 A ficha do E-SUS tem demonstrado seu aparente caráter progressista procurando incluir a 

identidade de gênero no cadastro individual dos membros da família. A orientação é que a resposta 
deve ser por autoafirmação, não podendo o agente de saúde responder baseado em “achismos”.  
Antes da ficha do E-SUS havia um cadastro que não era individual (ficha A), nele eram descritos os 
membros da família e não havia lugar que descriminava o gênero. Na ficha eram cadastrados todos 
os membros da família separados por faixa etária. Nesta ficha o gênero ainda era designado por 
sexo. Cada agente comunitário de saúde deve realizar ao menos uma visita domiciliar por mês as 
suas famílias. As visitas são para acompanhamento da saúde das pessoas que compõem a micro 
área de atuação do agente. Faz-se necessário uma compreensão do que representa o agente 
comunitário de saúde tanto para a unidade quanto para a comunidade. 
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estes precisariam colher dados e obter deles algumas informações ou até mesmo 

“segredos” seriam contados. 

A orientação passada aos agentes é que todas as famílias devem e precisam 

ser cadastradas, mesmo que esta não venha a utilizar o serviço. O cadastro é 

importante por inserir as pessoas da comunidade num sistema de informação do 

Ministério da Saúde que é alimentado com indicadores de saúde da população. 

Dados da família como, por exemplo, se existem diabéticos, hipertensos, 

dependentes de álcool ou outras drogas, insuficientes renais, são algumas das 

perguntas que constam no cadastro. Na primeira visita é importante esclarecer que o 

Cartão do SUS 30, também é algo que deve ser feito. É um documento a mais para o 

cidadão brasileiro, mas necessário em atendimentos de urgência e emergência. Em 

hospitais públicos se pede o número do Cartão do SUS quando se dá entrada para 

qualquer procedimento. Existe um termo na ficha de cadastro que deve ser 

preenchido em caso de recusa. O registro da não aceitação ao cadastro é bom 

porque também respalda o agente, sinalizando que o agente passou na família. 

A rejeição não restringe cadastro posterior, a pessoa, alguém da família pode 

procurar o ACS e pedir para ser cadastrado mesmo tendo rejeitado anteriormente. 

As famílias aceitam o cadastro pela necessidade do atendimento, de possuírem 

prontuário e também o Cartão SUS. As pessoas que dependem exclusivamente do 

SUS, elas entendem que a unidade do bairro é com o que elas podem contar para o 

atendimento básico. Assim, elas procuram ser cadastradas, cobram as visitas dos 

agentes comunitários de saúde e dessa forma asseguram um possível atendimento 

na Unidade. 

 

 

                                                           

30  A obrigatoriedade de apresentação do Cartão SUS passou a valer desde 28 de abril de 2011, 
sendo regulamentada pela portaria 940 do Ministério da Saúde. Capítulo I, Art. 2º O Sistema Cartão é 
um sistema de informação de base nacional que permite a identificação unívoca dos usuários das 
ações e serviços de saúde, com atribuição de um número único válido em todo o território nacional. O 
capítulo V, da referida portaria trata sobre o sigilo das informações. Art. 29. Os dados e as 
informações individuais dos usuários do SUS, captados pelo Sistema Cartão e disponibilizados de 
forma segura e exclusiva ao usuário devidamente identificado por meio do Portal de Saúde do 
Cidadão, deverão permanecer armazenados sobsigilo, pelo prazo previsto no parágrafo único do art. 
11 do Decreto nº4.553, de 2002. 
Ver: http://conselho.saude.gov.br/legislacao/docs/portaria_940_cartaoSUS.pdf 
 

http://conselho.saude.gov.br/legislacao/docs/portaria_940_cartaoSUS.pdf
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2.3 Entre segredos e desafetos: cada família com seu agente 

Como visto anteriormente, cada família cadastrada é vinculada a um ACS. 

Este é o responsável essa família e por tudo que abrange o processo de saúde-

doença que esteja diretamente ligada aos seus membros. No caso de alguém estar 

doente, este precisa de acompanhamento na Unidade para a prevenção de doenças 

ou promoção em saúde que é realizada pela visita domiciliar dos agentes em sua 

rotina de trabalho 31.  

Cada família é cadastrada por agente comunitário de saúde, e este não pode 

ser modificado. Porém, estas não escolhem seus agentes, pois são predefinidos de 

acordo com a micro área que eles são responsáveis. Os agentes, por vezes, são 

“guardiões de segredos” que ouvem em visitas domiciliares. Pode ser um “facilitador” 

dentro da unidade. Sobre segredos, estes podem ser os mais variados, relato de uso 

de drogas, HIV, caso de doenças oportunistas graves em decorrência da AIDS. 

Algumas doenças que possam gerar um preconceito aos usuários, geralmente são 

contadas em confiança ao agente de saúde. Em alguns casos de aborto é comum 

mulheres após ter efetivado a ação de abortar procurarem o agente para pedir 

orientação de como proceder para consulta médica. Na unidade não existe serviço 

de ginecologia, então elas buscam por orientação com o ACS, pedem para marcar 

consulta, explicam o que aconteceu, mas pedem para não falar. Perguntam se 

devem ir ao medico ou enfermeira, se é melhor fazer preventivo e enfatizam receio 

de julgamento ao expor a situação na unidade de saúde.  

Enquanto agente de saúde, vivenciei algumas das situações expostas em 

minha rotina, experiências que também são compartilhadas pelos agentes que se 

encontram trabalhando e são aqui interlocutores. Pode acontecer também de o ACS 

ser algum desafeto de alguém. É importante perceber que no caso dos agentes a 

relação não é uma relação meramente entre usuário e profissional da saúde. A 

relação é também uma relação entre vizinhos. Acontece comumente de um ACS ter 

um desafeto morando em sua micro área de atuação. 

                                                           

31  A convivência entre agentes comunitários de saúde e alguns de seus usuários da unidade, 
não são tão pacíficas ou maleáveis. Existem alguns casos de inimizades que podem refletir no 
trabalho.  
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Na USF tem desses casos, uma agente me revelou que não vai a uma casa e 

pede para uma colega fazer a visita domiciliar em seu lugar: “Eu não vou, peço a 

Emília para ir em meu lugar. A dona da casa sabe que a agente dela sou eu, mas 

também não fala comigo, daí se ela precisa de algo, procura outro agente e pede 

para me passarem o recado, no final fica tudo bem” (Priscila, 18/03/2015). Casos, 

como o de Priscila, são possíveis de acontecer em todas as micro áreas, pois a 

relação dos agentes com as famílias é uma relação de mistura de papéis, ficando 

difícil entender onde começa o ACS e termina o morador da comunidade. Na fala de 

Priscila fica implícita uma troca de favor com os colegas de trabalho, que se 

substituem sempre quando precisam. 

Cada família possui seu agente e com ele chega até mesmo a estabelecer 

uma relação de amizade, entretanto, alguns casos não se dão em de forma tranquila 

e harmônica. Em alguns casos temos uma forma explicita de rejeição aos serviços e 

visita domiciliar. 

As visitas acontecem na comunidade e podem ser realizadas por qualquer 

membro da equipe. Geralmente não são pré-agendadas, especialmente as dos 

agentes comunitários de saúde. Estas, por sua vez, são agendadas previamente, 

mas mesmo assim podem acontecer de o médico ir visitar uma família ter agendado. 

Como as visitas domiciliares não são agendadas, pode acontecer especialmente 

com os agentes de se depararem com a ausência de moradores no domicílio, 

pessoas muito ocupadas no momento da visita ou algum outro imprevisto. Sobre 

estas, vivem e possuem suas próprias rotinas, que são independes do serviço de 

saúde local, assim não ficam em casa aguardando a visita da equipe e quando esta 

acontecer pode não ter um desfecho satisfatório para o trabalho.  

 Algumas famílias mesmo havendo sido cadastradas pelos agentes de saúde 

recusam a visita domiciliar. Algumas dizem realmente que não querem enquanto 

outras rejeitam no momento da visita. Perguntei a agente Maria se ela tinha algum 

caso de recusa pra me contar.  

 

“Fui fazer visita domiciliar na casa de Maria Leandro, chamei muito 
na porta, bati palmas e ela não foi me receber. A porta tava meio 
aberta e da rua dava para ver quando ela passou na sala. Ela me viu 
e não foi me atender, fiquei com ódio” (Maria, 27/07/2014). 
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Pela experiência relatada por Maria, vemos que se existe uma reclamação 

por alguma falta do agente comunitário de saúde, por outro lado também existe uma 

afirmativa autônoma de o usuário só receber o agente quando quer ou quando lhe 

for conveniente. Outros ACS’s da unidade relatam também terem passado por 

situação parecida e afirmam não entenderem porque isso acontece. Então Paula 

também se colocou: “Não sei, pode ser porque tenham algum compromisso, ou 

alguma coisa pra fazer que não dê para esperar um pouquinho, talvez achem que a 

visita vai demorar muito” (Paula 27/07/2014). 

Assim como a rejeição ao cadastramento, essa rejeição às visitas pode ser 

momentânea. Até o atual momento de escrita dessa dissertação não tenho 

conhecimento de alguém, algum usuário, que foi até a Unidade para dizer 

formalmente que não deseja visita domiciliar.  

Os agentes relataram que para entrega de consultas, busca ativa ou recado 

pode acontecer de não encontrarem as pessoas em casa e precisarem dar mais de 

uma ida ao domicílio. Com uma ampliação do uso de telefones celulares, e uma 

facilidade de obtenção de bônus diário para ligação (pede pra um, pede pra outro). 

Alguns agentes possuem relação com número de telefones dos usuários residentes 

em suas micro-áreas, ficando mais fácil o acesso às pessoas e famílias. 

Nas formas como se dão as afinidades entre agentes e o usuário faz-se 

importante perceber e analisar a receptividade, bem como a rejeição dos serviços 

oferecidos pela Unidade, mas que estão diretamente relacionados ao fato de ser 

ligado ao agente. Então, se não possuo afinidade com o agente, provavelmente este 

não vá querer ou evite os serviços da Unidade de Saúde que me são oferecidos por 

ele.  

No decorrer do trabalho, pudemos perceber pinceladas na temática do 

conflito. Estese fez de fundamental importância para a elaboração dessa pesquisa, 

pois foi somente com a realização do campo que pude perceber o quanto precisava 

compreendê-lo para poder entender todas as relações existentes na ESF. Assim, 

sem parar para observar, entender e analisar os conflitos, esse trabalho não teria um 

desfecho apropriado ao que ele se almeja.  

Estando anos trabalhando com saúde pública sempre em postos de saúde, 

nunca havia percebido a importância dos conflitos e o que estes representam entre 
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servidores e usuários. Apenas com o campo, com a observação participante, 

somente pelo ver, ouvir e escrever é que fui vendo e entendendo esses conflitos. 

A partir do próximo tópico, irei desenvolver uma análise sobre os conflitos, 

sejam eles oriundos da unidade ou da comunidade e outros que independentemente 

de onde aconteçam acabam refletindo para além do seu ponto gerador. 

 

 

2.4 Entre conflitos e soluções 

Vimos até aqui que os conflitos podem acontecer desde a aceitação do 

cadastro até a sua negação. A partir de agora, os conflitos serão relatados e 

separados por tópicos para melhor compreensão sobre cada um deles. Preferi assim 

fazê-lo para facilitar o entendimento e como forma de separá-los, uma vez que todos 

os conflitos parecem ser sempre os mesmos quando não o são. Somente quando 

categorizamos passamos a compreender suas peculiaridades. Olhando de fora, 

pode se pensar que os conflitos nas unidades de saúde se dão de forma geral 

devido ao atendimento, que tenha sido ruim ou insatisfatório. Quando fixamos o 

olhar para entendermos melhor o que acontece podemos compreender que existem 

outros fatores que podem fazer eclodir um momento de tensão. Do ponto de vista 

sociológico, descobrir os motivos que fazem surgir os conflitos é muito importante 

para a compreensão dos fenômenos sociais e assim poder a partir deles buscar uma 

solução mais adequada para sua aniquilação. 

A Unidade de saúde da família possui uma grande demanda de atendimento, 

mas apenas três médicos. A carga horária dos médicos é de oito horas diárias e 

quarenta horas semanais. Segundo observações em campo, eles parecem cumprir 

as exigências do horário de atendimento estabelecido. As visitas domiciliares 

médicas acontecem durante a manhã, geralmente nos primeiros horários do dia das 

sete as nove e meia e os médicos sempre vão às visitas acompanhadas por agentes 

comunitários de saúde, nunca sozinhos. Depois das visitas domiciliares, os médicos 

retornam para atendimento na unidade. Sua ausência na instituição durante as 

visitas comunitárias não são inteligíveis para os usuários. Estes marcam consultas 

na unidade, e quando percebem que o médico está ausente ou são atendidos em 
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horário posterior ao marcado, ficam indispostos e esse fato acaba por gerar conflitos 

de várias ordens.  

Os motivos são os mais variados: vão desde os pessoais até as discussões 

referentes ao trabalho. Alguns agentes já chegaram a ficar sem se falarem por anos, 

porém durante o tempo de duração da pesquisa, alegavam estar tudo bem entre 

eles e não haver nenhum “intrigado”. 

O conflito observado no ambiente da unidade de saúde toma neste trabalho 

um foco central, fazendo-se necessário para a compreensão e interpretação da 

realidade local. O conceito de conflito então abordado será o de Simmel: “Se toda 

interação entre os homens é uma associação, o conflito - afinal, uma das mais 

vívidas interações e que, além disso, não pode ser exercida por um indivíduo 

apenas – deve certamente ser considerada uma associação” (SIMMEL, 1983, p. 

122).  

 

O conflito está destinado a resolver dualismos divergentes; é um modo de 
conseguir algum tipo de unidade, ainda que através da aniquilação de uma 
das partes conflitantes [...] O conflito contém algo de positivo. Todavia, seus 
aspectos positivos e negativos estão integrados; podem ser separados 
conceitualmente, mas não empiricamente” (op.cit. p. 122-123). 

 

Com relação à comunidade, os agentes comunitários de saúde, os agentes 

tanto podem estar diretamente envolvidos em conflito, como sendo mediadores. 

Mediam conflitos entre a comunidade e a unidade, pois é a ponte entre eles. A 

mediação acontece tanto no trabalho do ACS como pode acontecer a um 

antropólogo em trabalho de campo caso de depare com a necessidade de 

mediação, a exemplo de Rita D’Avila Cachado que relatou experiência em que 

precisou ajudar uma mulher vítima de violência doméstica quando estava em seu 

trabalho de campo (CACHADO, 2010).  

É importante refletir, relacionado aos conflitos no âmbito da ESF, sobre a 

questão da violência familiar, pois ao ler o “Guia prático do agente comunitário de 

saúde”, me deparei com um capítulo inteiro dedicado a ensinar o ACS a lidar com 

essa realidade em sua micro-área. No guia é apresentado, o conceito de violência 

familiar, suas formas, a maneira de se identificar e as atribuições do agente ao se 

deparar com essa situação em seu trabalho com as famílias. A Estratégia Saúde da 

Família inclui e absorve todos os diversos arranjos familiares, porque está 
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constituída para trabalhar com famílias. É preciso estar atento para que abordagens 

e práticas preconceituosas não aconteçam e uma maneira de fazer isso é habilitar a 

equipe.  

Os conflitos foram separados com base em situações, para melhor 

compreensão. As situações sociais são grande parte do trabalho do antropólogo, por 

essas situações e a relação na sociedade, pode se abstrair a estrutura social, as 

relações sociais (GLUCKMAN, 1986). Tomando com base a análise situacional de 

Gluckman, resolvi separar os conflitos em conflitos fora da unidade, conflitos dentro 

da unidade, de fora para dentro da unidade e conflitos de dentro para fora da 

unidade. 

 

2.5 Conflitos fora da unidade 

Os conflitos fora da unidade são conflitos que acontecem no espaço da 

comunidade, podendo ser nas ruas ou mesmo casas/ domicílios. Devido ao grande 

número de usuários de álcool e outras drogas, os conflitos fora da Unidade se dão 

geralmente motivados pelo uso abusivo dessas substâncias. Desta forma, a 

comunidade sofre com as violências, que são sentidas e refletias a população.  

Sobre essas, são dos mais vários tipos e, portanto, falamos aqui de violência 

no plural, são violências (RIFIOTIS, 1997, 1999, 2006, 2008). Os tipos de violências 

vão desde envolvimento com o tráfico, consumo de álcool e outras drogas, violência 

doméstica, violência sexual até homicídios provocados por diversas causas. Brigas e 

mortes de jovens32 menores de 19 anos envolvidos com tráfico ocorrem muito na 

comunidade. Algumas ruas são reconhecidas por maior envolvimento com as 

violências e evitadas de passar em alguns horários. A própria Unidade de Saúde 

procura evitar expor os profissionais aos “focos de violência” em alguns horários do 

dia. 

As visitas devem ser feitas, preferencialmente, nas primeiras horas de 

trabalho da manhã e no período da tarde também, o mais cedo possível. Porém, em 

dias que estão havendo conflitos de traficantes e que tenha ocorrido alguma morte, 

                                                           

32 Existia uma ficha que nela era cadastrado o número de óbitos de jovens menores de 19 por 
violência (a ficha A1). Com as novas fichas de cadastramentos a ficha A1 deixou de ser utilizada. 
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as visitas nas redondezas são suspensas até que se tenha certeza de segurança 

para normalidade do trabalho. Bem próximo à Unidade existem pontos de 

prostituição. Um motel é vizinho de parede com a USF e existe mais um do outro 

lado da esquina.  

Nas redondezas desses ficam garotas que se prostituem. Algumas delas são 

moradoras da comunidade e usuárias dos serviços saúde. Frequentemente estão 

envolvidas em confusão, por serem acusadas de furto, algum cliente não querer 

pagar o serviço e/ou ainda há conflito devido seu envolvimento com o tráfico de 

drogas. 

A delegacia da comunidade também é vizinha de parede com a USF, o que 

tranquiliza um pouco os servidores, pois acreditam estarem mais seguros ao lado de 

uma delegacia. Então é situada assim, da esquerda para a direita; delegacia, USF, 

motel, em um mesmo quarteirão. A Unidade fica centrada no meio envolvida pela 

segurança “simbólica” da delegacia e pelos altos muros que delimitam o espaço do 

motel. 

Esses conflitos fora da unidade são próprios da comunidade e também 

merecem atenção do poder público. Percebe-se uma negativa de se pensar em 

conviver nesta, que também é atribuída às questões das violências que lá existem. 

Alguns dos profissionais da Unidade, entre eles os médicos, referiam o pensamento 

que a situação de violências na comunidade fosse muito pior e que existia certo 

preconceito, com relação a vir trabalhar na Unidade. Mas, convivendo diretamente, 

perceberam que não é assim como pensaram. 

 

 

2.6 Conflitos dentro da unidade 

Os conflitos dentro da Unidade são comuns de serem presenciados. Para 

isso, basta que seja frequentador desta. Nessa, a busca por atendimento, falta de 

material de expediente, falta de medicamento na farmácia ou ausência de 

profissional para atendimento são alguns dos motivos pelos quais podemos 

presenciar contenda. O fluxo de usuários no local é sempre maior no período da 

manhã. A concentração de pessoas na janela do arquivo, para marcação de 

consultas ou retirada de prontuário, é local de presenciar conflitos relativos ao 
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atendimento, porém este não é o único. A sala de espera, o corredor onde se 

encontram os consultórios médicos e a porta da farmácia são pontos importantes 

para observação de conflitos dentro da Unidade de Saúde da Família. 

Passei a observar esses pontos na Unidade com mais frequência: sentava-

me próximo e registrava o que via. A procura por atendimento médico chamava 

muito atenção, pois acontecia das pessoas precisarem de consulta para o dia, por 

terem sido acometidas de alguma doença, como acordar com diarreia, por exemplo, 

e não conseguirem esta. As consultas são pré-agendadas, não podendo retirar ficha 

para o mesmo dia. Acontece que os usuários alegam que não dá para saber o dia 

em que se vai adoecer e precisar de atendimento. Bate-bocas começavam a partir 

de uma sinalização negativa da atendente do arquivo, ao informar que a unidade só 

atendia procedimentos básicos para casos de urgência deveria procurar um 

atendimento no pronto socorro. 

Presenciei um caso em que uma mãe jovem levava sua primeira filha a 

Unidade de Saúde para atendimento. Ela se direcionou a uma agente, que estava 

próxima a porta, e falou que precisava consultar sua criança, pois a mesma se 

encontrava com febre alta e agitada. A agente comunitária falou que não tinha vaga, 

que o médico estava com muitos pacientes agendados para o dia, mas que ela 

procurasse ver com a arquivista se dava pra encaixar. 

A moça foi falar com a arquivista, contou o que estava acontecendo 

enfatizando sua necessidade em conseguir consulta para seu bebê. A arquivista 

então falou: “aqui não tem atendimento em urgência não, uma febre não é caso para 

prioridade no atendimento. Isso é porque você é mãe de primeira viagem e está 

assustada, mas é assim mesmo, vá se acostumando, deve ser apenas desse tempo 

que vive mudando, hora faz sol, hora faz chuva, daí o bebezinho adoece”. Eu olhei 

para a moça e percebi que ela estava chorando, fui consolar e ela me falou “não 

gosto de vir aqui, nunca venho, não me sinto bem tratada. Minha filha tá com febre e 

está precisando de atendimento, pode ser besteira, mas pode não ser, vou embora 

tentar se consigo no pronto socorro. Daqui, eu já desisti”. 

O atendimento em urgência não é feito na atenção básica, ficando para os 

prontos socorros e UPAS esse tipo de procedimento. Entretanto, cabe aqui uma 

reflexão acerca do que se deva ser um atendimento humanizado. Uma mãe “de 

primeira viagem”, que vive um momento de desespero ao perceber que sua filha 
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está com febre e sentindo dores, vai procurar atendimento médico e não consegue, 

deve se sentir frustrada. A sua frustração lhe aponta desinteresse pelo serviço de 

saúde local onde ela deveria ser acolhida. Agentes de saúde precisam mediar essa 

relação, independentemente de que ela aconteça no próprio espaço da unidade ou 

na comunidade. Conhecedor dos dois lados da relação estabelecida entre o sistema 

de saúde e a família, fica em situação “difícil” frente tais conflitos. Como afirma 

Cláudia Fonseca, 

 

Nessa negociação entre Estado e família pobre, o trabalhador de saúde, 
especialmente os agentes de saúde familiar, ficam na posição incômoda de 
mediador. É sensível a lógica de ambos os “mundos” conhece as limitações 
do sistema de saúde e procura conter a demanda para garantir a qualidade 
de atendimento. Por outro lado, reconhece as limitações e necessidades 
das famílias”. (FONSECA, 2005, p. 58). 

 

Na Unidade, os médicos geralmente só consultam as pessoas de suas micro 

áreas, as exceções acontecem apenas se algum médico tirou férias ou licença. Não 

adianta o usuário alegar que não gosta do atendimento do “seu” médico para 

conseguir consulta com outro. Os médicos são fixos nas micro áreas, e se a situação 

de moradia do usuário for própria, ele terá que se adaptar a consulta do médico, pois 

este será sua única opção na unidade. Alguns médicos relutam em atendimento 

extra, eles não querem atender um número maior que o da demanda diária 

estipulada. Se forem doze atendimentos marcados, eles não querem atender treze. 

Eu vi médicos serem mal educados quando alguém pede para ser encaixado no 

atendimento do dia. Do mesmo modo, pode-se perceber que os médicos só fazem o 

querem, não adianta pedir um exame extra, um remédio fora dos que ele prescreveu 

que provavelmente obterá uma resposta negativa ao pedido.  

Presenciei, ainda, pessoas chegarem com lista de medicamentos rascunhada 

para pedirem ao médico a prescrição e saírem da sala reclamando muito devido o 

médico não ter feito. Percebe-se, assim, que conflitos na unidade são comuns e 

quase diariamente podem ser vistos. Seja por uma informação mal dada, uma 

resposta negativa até um mau atendimento de um dos profissionais da unidade. Por 

vezes, alguma agente tenta negociar com o médico para um atendimento extra. 

Algumas vezes conseguem outras não. Existem sempre dois lados ou dois pontos 

de vista no caso dos conflitos. É preciso levar em consideração esses dois lados 
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para um entendimento do motivo que o desencadeou na tentativa de buscar 

soluções para que eles deixem de existir, ou aconteça, esporadicamente. 

Independente da forma que aconteça, o agente comunitário de saúde provavelmente 

precisará mediar tal conflito. Ainda segundo Fonseca: 

 

Seu desafio é caminhar nessa “corda bamba” sem resvalar inteiramente 
para um lado ou outro, isto é, zelar pela qualidade do sistema, sem encapar 
a lógica estatal que vê as famílias como culpadas por não assumir total 
responsabilidade por seus membros, que rotula de heterônimas, criticando 
suas demandas exageradas de “ajuda” (FONSECA, op. cit.58).  

 

O agente comunitário de saúde convive diretamente com conflito, seja na 

unidade ou nas ruas da comunidade, ele media conflitos e não percebe a ação 

desenvolvida. Ele não percebe esse seu papel de mediador, apenas se reconhece 

enquanto elo, pois isso é sempre enfatizado em seu trabalho e capacitações, 

entretanto não existe um reconhecimento de sua liderança e poder de conciliar 

conflitos.  

 

 

2.7 Conflitos de fora para dentro da unidade 

Algumas das tensões percebidas de fora para dentro da unidade, dizem 

respeito às visitas domiciliares dos agentes. Alguns usuários procuram a unidade 

para reclamarem que os ACS’s não têm passado regularmente em suas casas. As 

famílias sabem que o agente comunitário de saúde deve passar em suas casas, 

sabe que estes devem realizar as visitas, mas acreditam também que obrigação do 

ACS marcar consultas ou facilitar algum exame ou outro atendimento. 

O desconhecimento das atribuições dos agentes também gera conflitos. Os 

agentes devem sim fazer visitas domiciliares essas são cadastradas em um mapa de 

atividades diárias, onde são inseridas as visitas domiciliares. Cada profissional tem 

seu mapa de atividades diárias também e neles são inseridas as atividades do dia, 

mas também suas visitas domiciliares se tiverem realizado alguma no dia. 

Outro conflito de fora que acaba refletindo dentro da unidade são as 

violências domésticas. A saúde nem sempre é preparada para trabalhar com 

questões referentes ao gênero e a violência, mas é necessário dedicar-lhes maior 
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atenção.  As violências precisam ser vistas como um problema social com os mais 

variados significados (RIFIOTIS, 1997), por serem variados os significados, então 

são variadas as violências. Muitas vezes os agentes comunitários de saúde 

conhecem algum caso, sabem pela comunidade, mas não tem coragem de fazer 

denúncia, por ser ele também um morador dessa mesma comunidade. 

No guia prático do ACS existe um capítulo que trata a respeito da violência 

familiar e explica aos agentes os vários tipos de violências possíveis de serem 

encontrados no espaço familiar. O agente comunitário é o profissional da unidade 

que por vivenciar a comunidade cotidianamente é o mais provável de presenciar a 

violência ou ter conhecimento sobre elas nas famílias que acompanha. Um agente 

de saúde me relatou que soube de casos de mulheres que apanham do 

companheiro, de crianças que foram abusadas sexualmente e que ficam sabendo 

devido a comentários que se espalham pela comunidade. 

 

“A gente fica sabendo pelos vizinhos porque a comunidade é 
pequena e a fofoca se espalha fácil, mas mesmo com todo mundo 
sabendo, eu não denuncio. Eu tenho medo de denunciar quando fico 
sabendo coisas desse tipo, mas sempre levo ao conhecimento da 
unidade, da enfermeira e dos médicos. Se eles quiserem denunciar, 
eles podem, pois para eles sempre fica mais fácil, eles não moram 
na comunidade. Eu não “entrego” ninguém não, pode acabar 
sobrando pra mim. Uma menina foi estuprada pelo padrasto aqui, a 
tia denunciou e ele acabou matando ela” (Priscila, ACS, 15/04/2014). 
 

 

Com esta observação do agente sobre “pode acabar sobrando pra mim” pude 

compreender um pouco dessa dupla característica do agente. Ele é híbrido por 

conviver as duas realidades, a comunidade e a da unidade que por vezes se 

fundem, mas algumas outras vezes se repelem. Repelem-se quando estando no seu 

lar, na sua intimidade não quer ser o agente de saúde, querendo apenas estar entre 

os seus.A comunidade necessita da unidade e vice-versa, mas às vezes o problema 

da comunidade acaba indo bater à porta do ACS. Trabalhar na USF e ser um 

morador da comunidade implica em saber como lidar com situações onde ser agente 

de saúde e o ser vizinho podem acabar em situações desagradáveis. 

 



69 

 

 

 

 

2.8 Conflitos de dentro para fora da unidade 

Acompanhei a ACS Emília e uma técnica de enfermagem em uma visita 

domiciliar para troca de curativos, na casa de Dona Flora. A micro área pertence à 

equipe 122 do médico Rafael. Entramos, sentamos eu e a agente, enquanto a 

técnica de enfermagem começou a trocar o curativo. Nesse ínterim, Dona Flora 

olhou para a gente de saúde e disse que precisava desabafar: 

 

“estou muito chateada, não estou satisfeita com o atendimento 
daquele médico. Pedi para que ele encaminhasse para fazer 
mamografia, mas ele disse que eu não precisava porque estava em 
dia. Eu fiz o ano passado e pelo que eu saiba é para fazer 
anualmente. Agora estou sentindo um caroço na mama esquerda, 
vou lá criar barraco! Estou com essa ferida na perna, mas consigo ir 
lá” (Dona Flora, 63 anos. 01.06.2015). 
 

 

A falta de acolhimento33 na Unidade é observada como potencial gerador de 

conflitos. Pelo acolhimento, alguns primeiros atendimentos poderiam ser resolvidos, 

como por exemplo, uma informação para saber horários de atendimento, quantidade 

de fichas disponíveis, dias de marcação de preventivos (citologia oncótica) são 

algumas das informações para simples esclarecimento de dúvidas que poderiam ser 

solucionados pelo acolhimento. 

Esse fator é a recepção do usuário, desde sua chegada, responsabilizando-se 

integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse suas 

preocupações, angústias, e ao mesmo tempo, colocando os limites necessários, 

garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para 

a continuidade da assistência quando necessário. 

Até a conclusão da pesquisa dentro desta Unidade, não observei nenhuma 

movimentação para a realização efetiva do acolhimento. Quando pergunto pelo 

acolhimento, todos dizem que já o fazem incluídos na prática diária, mas na 

                                                           

33 O Acolhimento é uma diretriz da PNH (Política Nacional de Humanização): “O acolhimento 
não está restrito a um espaço ou local. É uma postura ética. Não pressupõe hora ou local específico 
para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, necessidades, possibilidades, angustias ou 
formas alternativas para o enfrentamento dos problemas” (BRASIL, 2009). 
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realidade, segundo pude observar, ele me pareceu inexistente. As pessoas que 

procuram por um serviço, independentemente deste ser público ou privado, querem 

ser bem atendidas. Quando não se sentem bem atendidas ou acolhidas é comum 

reclamarem do serviço e a reclamação no caso de estar inserida em uma 

comunidade popular ela é espalhada facilmente entre os moradores. Em uma 

comunidade de classe popular, onde as pessoas se conhecem e se entrecruzam 

frequentemente pelas ruas, a fofoca é sempre presenciadae, de acordo com Cláudia 

Fonseca (2000), ela envolve relatos de fatos reais ou imaginados sobre o 

comportamento alheio. 

É comum estar na sala de espera da unidade e escutar a seguinte pergunta 

entre usuárias: “Mulher, você já foi atendida por Dr. Fulano? Eu ouvi dizer que ele 

não é muito bom (ou é bom), o que você acha”? Alguns agentes também são 

chamados pelas ruas, para ouvirem queixas e reclamações de usuários insatisfeitos 

com o serviço.  

A fofoca envolve servidores da unidade e em especial os ACS’s, estes por 

serem moradores da própria comunidade estão mais facilmente inseridos nos ciclos 

de fofoca, pois, como nos lembra mais uma vez Cláudia Fonseca, “A fofoca seria 

instrumental da definição dos limites do grupo — não se faz fofoca sobre estranhos, 

pois a estes não se impõem as mesmas normas; ser objeto, sujeito da fofoca, 

representa a integração no grupo” (FONSECA, 2000, p.23). Os demais servidores 

também fazem parte da comunidade, uma vez que estão inseridos em trabalho 

comunitário. Então, mesmo os que não residem na comunidade, são conhecidos dos 

que utilizam o serviço da unidade. Nesta, existe um cartaz orientando sobre 

penalidades para caso de desacato ao servidor. No Cartaz está exposta a Lei 331 

do Código Penal Brasileiro que diz que desacatar funcionários públicos no exercício 

da função ou em razão dela pode ter como pena, detenção de seis a dois anose 

multa. O Cartaz existe como forma de alertar os usuários.  

Como ACS, eu nunca presenciei agressões físicas entre servidores e 

usuários, apenas bate-boca e troca de ofensas verbais, mas nunca violência física. 

Lembro-me de dois casos que foram parar na delegacia, devido à confusão mais 

aguçada. Ambos foram resolvidos na própria delegacia de forma conciliatória sem 

precisar ser levado à busca de consequência jurídica.  
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O primeiro caso foi de um homem com transtorno mental que é usuário do 

serviço e morador da comunidade. Certo dia resolveu agredir com palavras alguns 

outros usuários que estavam esperando atendimento. As pessoas se chatearam e 

acabaram chamando a polícia para retirar o homem da unidade. 

 O segundo foi uma usuária que foi a unidade reclamando muito, pois o 

agente de saúde não entregou no prazo uma consulta especializada que havia sido 

marcada na unidade e devido a isto ela acabara perdendo. Houve muito barulho e 

agitação nesse dia. A usuária reclamou, falou mal e devido ao tumulto a diretora 

resolveu chamar a polícia e foram resolver o problema na delegacia que por sinal 

fica ao lado da Unidade. Mesmo não havendo agressão física, a violência estava 

presente, para Alba Zaluar (1999) além de polifônica no significado, ela é também 

múltipla nas suas manifestações. Do mesmo modo, o mal a ela associado, que 

delimita o que há de ser combatido, tampouco tem definição unívoca e clara. 

Dessa forma, a reflexão sobre o tema se apresenta como uma das maneiras 

pelas quais podemos inferir sobre o quehá na relação entre serviço de saúde e 

usuários, levando a uma investigação mais detalhada, ao pensarmos em ESF e as 

famílias acompanhadas. Contudo, é preciso reflexões sobre as formas de violências 

existentes no atendimento em saúde.  

Mas ainda existem outros tipos de conflitos, de forma não tão explicita, 

algumas tensões aparecem frequentes quando voltamos nosso olhar às rejeições 

aos serviços disponíveis na unidade. Algumas famílias rejeitam o atendimento, 

outras não querem ser cadastradas e ainda outras mesmo sendo cadastradas e 

usuárias da unidade não aceitam as visitas dos agentes comunitários de saúde. A 

rejeição ao serviço de saúde traz importante reflexão sobre como pensam as 

pessoas sobre o atendimento público. Por determinação do Ministério da saúde, 

todas as famílias precisam estar cadastradas ainda que estas nunca utilizem o 

atendimento na unidade. Algumas famílias mesmo tendo realizado o cadastramento, 

por vezes rejeitam algumas visitas.  

Neste capítulo destaquei os conflitos existentes entre usuários e serviço de 

saúde local que atende a comunidade de Brasília Teimosa. A compreensão dos 

conflitos nos traz percepções a cerca do atendimento na USF e também o quanto a 

comunidade está receptiva aos serviços da unidade. Assim, uma vez entendido que 

conflitos existem e que os mesmos apontam para um entendimento de como 



72 

 

 

 

 

funciona a ESF, podemos a partir de agora tomarmos as percepções para as 

diversas configurações familiares existentes na comunidade. 

Então, resolvi separar os conflitos em categorias diferentes para melhor 

assimilação das formas como eles se dispõem. Com a divisão, obtive compreensão 

de como os conflitos aconteciam mais especificamente. Os que acontecem dentro 

da unidade e deixa perceptível uma necessidade de se pensar nas formas de 

atendimento e recebimento dos usuários no sistema de saúde local, as que 

acontecem fora e que estão relacionadas com as formas de violências frequentes e 

diversificadas na comunidade. 

Assim, pontuado analiticamente, apresentei os conflitos que acontecem fora 

da unidade, mas acabam chegando a USF, esses em sua maioria também dizem 

respeito às formas de violências e merece uma atenção quanto aos enfrentamentos 

da unidade sobre a redução de danos no uso de drogas e atenção a violência 

doméstica. Os conflitos que ocorrem dentro da unidade e acabam saindo e refletindo 

na comunidade, apresentam uma ligação com a falta de acolhimento ou acolhimento 

insatisfatório. Portanto, o acolhimento se mostra muito importante para que exista 

uma aceitação das pessoas da comunidade ao atendimento. O acolhimento é muito 

importante, por fazer inserir aqueles que precisam de assistência pública de saúde 

como alguém que é respeitado em seus direitos e dessa maneira, poderá também 

acolher na comunidade ou em casa a equipe de Saúde da Família. 
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3. A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AS DIVERSAS CONFIGURAÇÕES 
FAMILIARES 

Anteriormente abordei que existe uma necessidade do cadastramento para 

que as famílias possam fazer parte e usufruírem dos serviços oferecidos pela 

unidade de saúde e também que da relação entre unidade e usuários acabam 

surgindo conflitos e estes são oriundos de várias motivações estando o acolhimento 

como um dos responsáveis pelo seu surgimento. Agora o enfoque passa as famílias 

da comunidade e sua conexão com a unidade de saúde. 

 É através do cadastramento que se colhem as informações que serão 

necessárias para o desenvolvimento das estratégias em saúde. Como forma de 

enfatizar, retomo aqui que as famílias da comunidade assumem diversas 

configurações. Foco o trabalho especificamente nas que possuem formações 

homoafetivas. Essas famílias foram enfatizadas devido à ficha de cadastro individual 

que apresenta referência a identidade de gênero e orientação sexual. Também 

neste capítulo, apresento o cadastramento das famílias feito pelos agentes 

comunitários de saúde, mas apresentando como é para eles terem que abordar 

questões sobre “identidade de gênero” e “orientação sexual” na ficha de cadastro 

individual das pessoas de suas micro áreas. 

 

 

3.1 A descrição da ficha da Ficha de Cadastro Individual 
 
Como um instrumento novo que se apresenta no cotidiano do agente 

comunitário de saúde, a ficha de cadastro individual é repleto de questões. Cabe 

aqui enfatizar que foi a partir do “estranhamento” dessa nova ficha de cadastro que 

este trabalho foi se estruturando. Eu ainda era agente comunitária de saúde e 

inquieta com a novidade e com questionamentos específicos sobre gênero, resolvi 

levar a ficha ao conhecimento de minha orientadora Rozeli Porto que de imediato, 

achou que eu precisava escrever sobre a ficha.  

Descrever a ficha vem a complementar meu trabalho etnográfico, pois foi ela 

que me impulsionou a uma inquietação sobre a aplicação do questionário frente 

abordagens sobre gênero e o despreparo dos ACS’s em lidar com essas situações. 
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Assim, a empiria deste trabalho, desponta com fundamental importância, pois ela, de 

acordo com Mariza Peirano: 

 

A empiria - eventos, acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, 
tudo que nos afeta os sentidos-, não são apenas dados coletados, mas 
questionamentos, fonte de renovação. Não são “fatos sociais”, mas “fatos 
etnográficos”, como nos alertou Evans Pritchard em 1950. Esta empiria que 
nos caracteriza, aos olhos de alguns cientistas sociais pode ser uma 
desvantagem, se não uma impropriedade; penso especialmente, nos 
sociólogos de ontem (e talvez de hoje também). Para os antropólogos, no 
entanto, é nosso chão” (PEIRANO, 2014, p.380). 

 

Entendo as colocações de Mariza Peirano, numa compreensão de que o 

campo e o teórico são imprescindíveis, resolvi então descrever à ficha para que por 

meio de uma análise de cada parte, fique mais fácil a compreensão de sua 

complexidade para o ACS. Preferi dividir em partes a frente e o verso da ficha. A 

frente da ficha eu subdividi em quatro sub tópicos descritivos. 

 Na primeira parte da frente da ficha constam informações sobre a pessoa 

responsável pelo seu preenchimento, no caso, o ACS. É preciso que o entrevistador 

preencha o documento com o número de seu Cartão do SUS e dados de sua 

instituição de trabalho. Assim, a identificação do profissional, servirá para poder 

localizá-lo e também a unidade de trabalho na qual ele trabalha.   

A segunda parte possui questões sobre os pessoais do usuário, como nome, 

data de nascimento e alguns dados referentes a documentos pessoais.  

A terceira parte é a parte das informações sociodemográficas com perguntas 

sobre renda, escolaridade e orientação sexual, por exemplo. A quarta e última parte 

da frente da ficha estão questões específicas para moradores de rua. 

Ainda que na frente da ficha não exista nenhuma recomendação explícita de 

que o questionário é auto-referido, como por exemplo, existe em seu verso, a 

orientação dada aos ACS’s, foi que as perguntas deveriam ser feita a pessoa 

responsável pela ficha. Por exemplo, uma mãe não poderia responder por um filho, 

a não em caso de crianças ou uma esposa não poderia responder pelo marido e 

vice-versa.  

As mães são geralmente as que se colocam como responsáveis da casa pelo 

cadastramento e pelo prontuário da família na unidade de saúde, conforme Perry 

Scott: 
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Também as mães são quem adotam o papel de cuidadoras dos seus 
dependentes e mesmo dos seus parceiros, e assim assumem com 
“naturalidade” as tarefas e o discurso relacionados à saúde (SCOTT, 2011, 
p.29). 

 

 
 A decisão foi tomada como uma recomendação da equipe, devido algumas 

perguntas existentes que dizem respeito a “foro íntimo” existente na frente da ficha 

de cadastro individual.   

Os ACS’s receberam essa orientação durante uma capacitação realizada na 

unidade. A capacitação foi embasada em achismos, pois não existia uma certeza na 

forma correta de aplicação das fichas de cadastramentos. Médicos e enfermeiros 

diziam como achavam que deveria ser realizado o cadastramento e assim foi se 

conduzindo um entendimento da maneira de fazê-lo. Cabe aqui salientar que os 

ACS’s, nem sempre cumprem as determinações estabelecidas, cada um quer aplicar 

seu cadastramento e terminar o mais rápido possível, então alguns relataram que 

como forma de acabar o trabalho rápido, entrevistava uma única pessoa no domicílio 

que respondia as fichas pelos demais moradores e membros da família. 

O verso da ficha apresenta um questionário que se intitula “questionário auto- 

referido de condições/situações de saúde”. Este, desde seu título já especifica que 

as perguntas devem ser feitas ao responsável da ficha. As questões no verso da 

ficha dizem respeito às situações de saúde/doença, seja atual ou mesmo anterior ao 

cadastramento. Também nesta parte do cadastro, existe ao final da pagina, uma 

parte exclusiva para as pessoas em situação de rua. 

 

 

3.2 O agente comunitário de saúde e o cadastro individual: os critérios 

presentes e alguns aspectos a serem problematizados 

 

A ficha de cadastro individual deve ser utilizada no cadastramento das 

pessoas da comunidade que fazem parte da Estratégia Saúde da Família. Com base 

em orientação da capacitação para o preenchimento da ficha. O cadastro deve ser 

realizado com base em respostas auto-afirmativas, dessa forma as perguntas 
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apenas seriam respondidas pelo entrevistado responsável pela ficha. No caso de 

crianças, seria permitido que o responsável respondesse. 

 

 

- PRIMEIRA PARTE- SOBRE O RESPONSÁVEL POR APLICAR O CADASTRO: 

 

Logo no início da ficha é pedido para que se preencham alguns dados do 

profissional da saúde responsável pela aplicação do cadastro. No caso, o ACS, deve 

informar o número do seu Cartão do SUS, o código do CNES34 da unidade, o código 

da equipe que ele faz parte e o número da microárea de atuação. A data de 

aplicação do cadastro também deve ser colocada no campo específico. 

Todos esses dados ajudam a localizar o responsável por realizar o cadastro 

com os usuários do serviço de saúde. Então, o ACS precisa está cadastrado na 

base de dados do CNES, para que o sistema possa reconhecer o entrevistador 

responsável por colher os dados do cadastro. 

 

- SEGUNDA PARTE- IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO/CIDADÃO. 

 

O cidadão precisa fornecer alguns dados pessoais para poder usufruir o 

serviço de saúde local. Entre algumas das perguntas temos o nome completo e/ou 

nome social, também o sexo pedindo para escolher entre feminino e masculino. 

Pergunta sobre a raça e apresenta como opção de escolha para resposta, branca, 

preta, parda, amarela, indígena. Pede-se a data de nascimento, número de 

PIS/PASEP.  Para preenchimento dos dados é necessário constatar os documentos 

que são, de acordo com Mariza Peirano, “as formas privilegiadas de provar que 

somos quem dizemos ser” (PEIRANO, 2014).  

Pergunta também se o usuário possui algum apelido e o nome de sua mãe, 

mas neste caso, se a mãe for desconhecida, existe a opção de marcar a mãe como 

desconhecida e deixar o local de colocar o nome da mãe, não preenchido. Ainda na 

parte que diz respeito à identificação do usuário, existe uma questão sobre o 

                                                           

34 
 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. 
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município de nascimento, a UF e a nacionalidade com três opções de respostas, 

brasileiro, naturalizado ou estrangeiro, para complementar a resposta pergunta o 

país de origem. O ACS colhe os dados, mas para além dos dados são encontrados 

indicadores que serão trabalhados pelo estado. Conforme Perry Scott: 

 
Já devidamente territorializadas, identificadas através de cadastros feitos 
por agentes, as populações descobrem que, em nome da saúde, o olhar 
vigilante do estado as trata diferentemente de acordo com o seu sexo e a 
sua idade, indicadores do seu pertencimento a segmentos alvos de ações 
que fazem parte da agenda de cuidados sanitários aprendidos desde a 
formação acadêmica até o exercício institucionalizado do trabalho 
profissional. Marcado pela desigualdade, o espaço de gênero, geração e 
família, como componentes da organização social e de parentesco da 
população atendida, é um espaço sujeito aos percalços das redefinições 
proporcionadas pela perspectiva de quem olha (SCOTT, 2011, p.25). 

 
 

Assim, os dados são colhidos pelo ACS, para embasar o cadastramento do 

usuário e os indicadores norteiam ações de saúde, mas os dados também 

evidenciam um tratamento diferenciado do estado. 

 

- TERCEIRA PARTE- INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS  

 

Nessa parte do questionário a primeira pergunta diz respeito às relações de 

parentesco com o responsável pela familiar. Sendo assim, o entrevistado deve 

responder qual seu grau de parentesco com a pessoa responsável pela família. 

Dentre as opções de respostas, são dadas as alternativas: cônjuge/companheiro, 

filho (a), enteado (a), neto (a) /bisneto (a), pai/mãe, sogro (a), irmão/irmã, 

genro/nora, outro parente e não parente. 

Outra pergunta é se o usuário frequenta a escola e como alternativas de 

respostas estão as opções sim e não. Para complementar essa resposta é 

perguntado qual o curso mais elevado que a pessoa frequenta ou frequentou, entre 

as possíveis respostas estão: creche, pré-escola (exceto CA), classe alfabetizada 

CA, ensino fundamental, EJA- séries iniciais (supletivo 1ª a 4ª séries), ensino 

fundamental EJA- séries finais (supletivo 5º ao 9º ano), ensino médio, médio 2º ciclo 

(científico, técnico e etc), ensino médio especial, ensino médio EJA (supletivo), 

superior/ aperfeiçoamento/ especialização/ mestrado/ doutorado, alfabetização para 

adultos (Mobral) e nenhum. 
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Logo após as questões referentes ao grau de instrução escolar, aparecem 

questões sobre a situação que o usuário se encontra no mercado de trabalho.   As 

alternativas dispostas para o usuário são: se é empregador, assalariado com carteira 

de trabalho, assalariado sem carteira de trabalho, autônomo com previdência social, 

autônomo sem previdência social, aposentado/ pensionista, desempregado, não 

trabalha, outro. 

Sobre essas questões referentes ao mercado de trabalho, ao ACS’s ficaram 

em dúvida sobre como fazer no caso das donas de casas, em qual dessas 

alternativas ela estaria inserida. Os agentes divergiam sobre situar a dona de casa 

entre “desempregada” e não “trabalha”. Foi decidido por meio de reunião que 

deveria cadastrar a dona de casa como desempregada, pois o trabalho doméstico 

se configura como trabalho e sendo assim não poderia colocar que donas de casa 

não trabalham. Para este caso, também poderia ser usada a alternativa de resposta 

“outro”. 

Continuando o questionário, pergunta-se para o caso de domicílio com 

criança de 0 a 9 anos com quem ela fica, entre as opções estão: se com adulto 

responsável, com outra criança, adolescente, sozinha, creche ou outro. 

Uma parte interessante da frente da ficha de cadastro diz respeito sobre as 

práticas de saúde, existe pergunta específica sobre se a pessoa é membro de povo 

ou comunidade tradicional e ainda se frequenta curandeiro (a)/ benzedeiro (a), como 

respostas possíveis estão sim e não.  No caso de resposta positiva para membro de 

povo ou comunidade tradicional, pede-se para dizer qual é. Ainda, questiona se o 

usuário participa de grupo comunitário e se possui plano de saúde privado. 

A parte mais polêmica da ficha de cadastro, mesmo que se apresente como 

progressista diz respeito a questões relacionadas à identidade e gênero e orientação 

sexual que deve ser feito ao usuário. Então, o ACS deve apresentar a pergunta: 

deseja informar orientação sexual/identidade de gênero, apresentando ao usuário 

sim e não como opção de resposta. Caso a resposta seja positiva, o ACS deve 

apresentar as seguintes alternativas ao usuário: heterossexual, gay, lésbica, 

bissexual, travesti, transexual e outro. 

Anteriormente relatei que na parte de identificação do usuário/cidadão existe 

uma pergunta que diz respeito ao sexo do entrevistado e apresenta masculino e 

feminino como opções de resposta. Continuando essa parte outra pergunta é sobre 
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se o usuário possui alguma deficiência física, se sim ou não. Se a resposta for 

afirmativa, deve-se escolher entre as seguintes alternativas: auditiva, visual, 

intelectual, cognitiva, física e outro. 

É preciso apontar uma análise e retomarmos a segunda parte, nela a 

identificação formal do usuário, com base em documentos já se contrapõe ao seu 

reconhecimento quando se pergunta sobre apelido. Sobre reconhecimento e 

identificação, Mariza Peirano aponta que: 

 

Reconhecer e identificar são, portanto, dois procedimentos diversos: um 
depende do contexto, o outro, não. Se há familiaridade, é possível 
o reconhecimento (como em Rio Paranaíba). Se há formalidade, aplica-se a 
identificação impessoal” (PEIRANO, 2014, p. 387).  

 
 

No convívio da comunidade a relação informal é vista no dia-a-dia e 

entendemos que o ACS também faz parte dela. A identificação da pessoa por meio 

de um apelido pode até facilitar sua localização, pois na vizinhança muitas pessoas 

não são reconhecidas por seus nomes que estão formalmente cadastrados em 

documentos, mas são conhecidas por apelidos.  

 Um transexual que é reconhecido na comunidade pelo nome social, vai 

querer ter na ficha de cadastro este nome registrado e ele tem essa opção. Outro 

ponto é sobre a questão sobre “identidade de gênero/orientação sexual” que se 

colocam contrárias a questão que pergunta sobre o sexo, essa questão também 

enfatiza o reconhecimento, contrapondo a formalidade do sexo contido no 

documento de registro com o gênero construído e declarado pelo usuário durante a 

realização do cadastro.   

A quarta e última parte da frente da ficha de cadastro se refere às pessoas 

que se encontram em situação de rua que deve ser preenchido no caso de algum 

ACS, possuir em sua micro área um morador de rua. A primeira pergunta é se esta 

em situação de rua, e como resposta sim e não.  A segunda é o tempo em situação 

de rua e entre alternativas: -6 meses, 6 a 12 meses, 1 a 5 anos. A terceira é se 

recebe algum beneficio e como opção de resposta, sim e não. A quarta é se é 

acompanhado por outra instituição e como alternativas de resposta, sim e não. Caso 

a resposta seja positiva dizer qual a instituição. A última é se visita algum familiar 



80 

 

 

 

 

com frequência, se sim ou não e em caso de resposta positiva relatar o grau de 

parentesco com o familiar.  

 

 

3.2.1 Os demais aspectos descritivos da ficha de cadastro individual 

 

- PRIMEIRA PARTE- CONDIÇÕES/SITUAÇÕES DE SAÚDE GERAIS. 

 

A primeira pergunta do verso é sobre gestação, interrogando se usuário está 

gestante ou não. No caso de resposta positiva, dizer qual é a maternidade de 

referência. Não existe uma ficha específica para homem ou mulher. Um mesmo 

questionário é aplicado para ambos os casos e a pergunta sobre gravidez 

permanece. Dessa maneira, o ACS, decide entre fazer a pergunta para ambos os 

casos ou pular a pergunta, caso identifique um homem. Entretanto, foi repassado na 

capacitação que orientava o cadastramento que a pergunta deveria ser feita, tanto 

para homens quanto para mulheres, uma vez que as perguntas são auto-referidas. 

Alguns agentes afirmam que fazer essa pergunta a um homem é 

constrangedor tanto para quem faz como para quem precisa responder. Então 

mesmo com a orientação alguns ACS’s preferem pular a pergunta quando fazem o 

cadastro de um homem. 

Outra questão que merece análise é a pergunta sobre peso que aparece logo 

após a da gestação. A pergunta é, sobre seu peso, você se considera: abaixo do 

peso, peso adequado e acima do peso. Essa questão do peso, não pode 

simplesmente ser marcada pelo ACS, com base no que vê, precisa que o usuário se 

afirme/ declare como ele acredita que é. Mesmo que do ponto de vista do ACS o 

usuário seja gordo, mas ele diga que está com o peso adequado, ou que seja magro 

e diga que está acima do peso, a fala do usuário possui relevância e precisa ser 

marcado a alternativa, conforme ele se sente no momento da entrevista.  

Outras perguntas seguem apresentando como opção de resposta sim e não, 

são elas: está fumante, está dependente ou abusa de álcool, esta dependente ou 

abusa de outras drogas, tem hipertensão arterial, tem diabetes, teve AVC, derrame, 

teve infarto. Mais abaixo, pergunta sobre doença do coração. Pergunta se usuário 

tem doença cardíaca/ do coração, como alternativas de resposta sim e não. Caso a 
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resposta seja sim, optar entre insuficiência cardíaca, outro e não sabe. Logo após 

uma questão sobre doença nos rins, pergunta se o entrevistado tem ou teve 

problema nos rins, caso a resposta seja positiva, optar entre insuficiência renal, 

outro e não sabe. 

Existe um espaço na ficha para preenchimento caso o usuário precise relatar 

outras condições de saúde, no espaço pode-se especificar três doenças que teve ou 

tenha no momento da realização do cadastro e esta foi relatada anteriormente. 

Pergunta-se ao usuário se tem doença respiratória, e lança-se duas 

alternativas, sim e não. Caso a resposta anterior tenha sido sim, precisa escolher 

entre as opções: asma, DPOC/ enfisema, outro e não sabe. Abaixo desta pergunta 

aparecem outras que apresentam resposta entre sim e não enquanto respostas: 

está com hanseníase, está com tuberculose, tem ou teve câncer, teve alguma 

internação nos últimos 12 meses, para o caso de resposta positiva na pergunta 

sobre internação, o usuário precisa dizer qual foi a causa da internação. 

A saúde mental também aparece na composição desta parte da ficha e 

existem questões para abordar problemas psicológicos ou psiquiátricos. A primeira 

pergunta é se faz tratamento com psiquiatra ou teve internação por problema de 

saúde mental, como respostas devem optar entre sim e não. 

Continuando o questionário da ficha de cadastro, o ACS deve perguntar se o 

usuário está acamado. O acamado é quando a pessoa se encontra debilitada em 

uma cama, sem poder se locomover, diferente de domiciliado que é a próxima 

pergunta da ficha, o ACS deve perguntar se o usuário está domiciliado. O 

domiciliado é a pessoa que possui dificuldade de sair de casa, possui dificuldade 

para andar e por esse motivo fica mais em casa. Para ambas as perguntas, as 

opções de respostas são sim ou não. 

O questionário ainda continua e agora com uma pergunta interessante por 

que diz respeito às práticas populares, o ACS pergunta se o usuário utiliza plantas 

medicinais e se a resposta for positiva, dizer quais. Há ainda outra pergunta, se o 

usuário utiliza de práticas integrativas e complementares, ele deve responder entre 

sim e não.  A ficha de cadastramento individual apresenta uma valorização dos 

saberes populares e tradicionais, ainda que no consultório, esses saberes sejam 

colocados de lado em favor de saberes acadêmicos. Na relação entre saúde/doença 

e suas práticas, é importante uma compreensão de que as práticas de saúde estão 
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relacionadas à cultura do indivíduo. A ficha apresenta essa preocupação de valorizar 

o saberes, entretanto o que não pode é essa valorização ficar apenas acondicionada 

na ficha de cadastro. 

 

- SEGUNDA PARTE- PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. 

 

No verso da ficha de cadastro, também existem perguntas que dizem respeito 

às pessoas em situação de rua. Se o ACS tiver algum morador de rua em sua 

microárea, precisa constar na ficha, quantas vezes ele se alimenta ao dia.  Como 

alternativas de respostas estão colocadas as alternativas: 1 vez, 2 ou 3 vezes ou 

mais de 3. Continuando, deve ser perguntada qual a origem da alimentação, se é de 

restaurante popular, doação de grupo religioso, doação de restaurante, doação 

popular ou outro. Pergunta também se o usuário tem acesso à higiene pessoal, 

oferecendo as opções sim e não. No caso de resposta positiva dizer se é banho, 

acesso ao sanitário, higiene bucal ou outro. 

 

- TERCEIRA PARTE: TERMO DE RECUSA. 

 

No final do verso da ficha de cadastro individual existe um termo de recusa, 

onde o usuário que não deseja responder o questionário deverá assinar. Ele deve 

preencher o nome e número do RG e assinar.  

É importante para o ACS, que tenha esses termos de recusa devidamente 

guardados com ele, para no caso de alguma eventualidade, ter comprovadamente 

que o usuário não quis se submeter ao cadastro. Recusar o cadastramento não 

implica que o usuário não poderá desistir e em caso de necessidade possa pedir 

para que o agente comunitário de saúde faça seu cadastro. O que acontece é que 

existem alguns casos onde o usuário recusa e vai até o posso de saúde reclamar ou 

querer satisfação por não conseguir fazer consulta ou abrir prontuário, daí nestes 

casos o ACS, prova com a ficha de cadastramento e assinatura no termo de recusa 

que o usuário não quis ser cadastrado. 

A complexidade da ficha de cadastro individual se para além do número de 

perguntas existentes, ela apresenta questões que são difíceis de serem aplicadas, 

seja por falta de capacitação ou de conhecimento sobre a temática abordada na 
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pergunta, seja pelo fato que existe a subjetividade do ACS e esta pode afetar e 

comprometer os dados. 

A ficha evidencia sua característica progressista por apresentar disposição à 

aceitação do usuário com sua individualidade. Aceita dados para além dos 

documentos formais, ainda que os exija para o cadastramento. Entretanto, se faz 

necessário desconfiar desse olhar vigilante do estado, e procurarmos uma 

compreensão dessas questões tidas como progressistas.  Assim cabe relembrar que 

movimentos sociais lutam justamente para uma maior e melhor assistência na saúde 

pública, podemos então conferir avanços alcançados, como por exemplo, aPolítica 

Nacional de Saúde LGBT, desenvolvida pelo Ministério da Saúde e lançada em 

2011 que incorpora avanços nos atendimentos e até mesmo utiliza a identidade de 

gênero e orientação sexual em formulários, prontuários e sistemas de informação 

em saúde.  

 

 

       3.3 O agente comunitário de saúde e o cadastramento individual: 

abordagens sobre o gênero 

O trabalho do agente comunitário de saúde abarca uma grande quantidade de 

atribuições. O acompanhamento das famílias de sua área de abrangência é o que 

orienta o seu trabalho, é seu ponto de partida. As mudanças nas famílias já 

começam a ser percebidas pelo trabalho do ACS. Podemos constatar isso pelo que 

está registrado no “Guia prático do agente comunitário de saúde”: 

 

As famílias vêm se transformando ao longo do tempo, acompanhando as 
mudanças religiosas, econômicas, sociais e culturais. Hoje existem várias 
formas de organização familiar, como: famílias com uniões estáveis, 
reconstruídas, de casais do mesmo sexo, de casais que moram em casas 
separadas, etc” (BRASIL, 2009). 

 

A maioria dos lares da comunidade estudada é chefiada por mulheres. Nas 

fichas de cadastros do E-SUS, tanto no cadastro domiciliar, quanto no individual é 

necessário colocar o número do Cartão SUS do responsável familiar e na maioria 

desses cadastros, o responsável é sempre uma mulher. De acordo com o 

observado, esse fato não quer dizer que o responsável familiar, seja também o 
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mantenedor ou líder da família, mas coloca no cadastro como o responsável, aquele 

membro que geralmente é o que mais utiliza os serviços de saúde e, neste caso, as 

mulheres são as que mais procuram a unidade de saúde.  

A Unidade de Saúde é mesmo um espaço predominantemente feminino, 

homens dificilmente buscam os serviços da unidade. As relações sociais percebidas 

e vivenciadas na comunidade são estendidas ao espaço da unidade. A comunidade 

se encontra na unidade e faz dela um espaço de interação, onde a sociabilidade 

pode ser presenciada por fofocas, notícias, experiências médicas e relatos sobre as 

suas famílias.  

Experiências e práticas medicinais são compartilhadas. Relatos sobre 

medicamentos utilizados são facilmente ouvidas pelos corredores ou sala de espera 

da unidade. Os Usuários socializam a eficácia dos medicamentos que utilizam pela 

experiência pessoal de sua prática, todo assunto colocado é sempre debatido com a 

participação de vários usuários. Assuntos familiares também são levados ao espaço 

da ESF, tanto nos espaços de interações sociais quanto em espaços mais 

reservados como os consultórios. Os consultórios são muitas vezes locais de 

desabafo de algum tipo de conflito, seja de ordem pessoal ou familiar. O médico de 

uma das áreas relatou que algumas mães o procuram para desabafar ou pedir 

orientação sobre como conviver com o vicio do filho ou marido: “elas procuram a 

unidade para pedir ajuda, até mesmo para internar”, me contou um médico, após eu 

ter lhe perguntado se o problema da droga na comunidade era levado à USF. 

Somente com a participação efetiva dos agentes comunitários de saúde com 

o cadastramento, pode-se ter ideia ou traçar um diagnóstico das famílias existentes 

na área de abrangência da Unidade de Saúde da Família. Cadastrar as famílias não 

é algo fácil de fazer, ainda mais quando se são dois: um individual e outro domiciliar. 

Ao realizar o cadastro individual é necessário saber quantas pessoas existem 

morando no domicílio para realizar o cadastro individual com cada membro. Todas 

as pessoas existentes na casa precisam ser cadastradas. 

Nas primeiras reuniões após a reabertura da unidade, os agentes foram 

apresentados às fichas de cadastro e foi dito que deveriam aplicá-las nos domicílios. 

Então, os cadastros foram entregues aos agentes para o reconhecimento e dito que 

ensinariam a todos como preencher. Os agentes não gostaram muito da novidade, 

mas ao mesmo tempo estavam ansiosos para começar o cadastramento das 
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famílias de suas microáreas. Sabiam que seria tarefa difícil e cansativa e quanto 

antes começassem seria melhor. 

Uma breve capacitação ocorreu, de maneira muito superficial, onde as fichas 

cadastrais foram lidas e discutidas, não houve participação da SMS ou mesmo do 

Distrito Sanitário. As fichas foram lidas e dúvidas compartilhadas entre médicos, 

enfermeiras e agentes de saúde.  

Na realidade usar o termo capacitação para essas reuniões é até falho, é 

melhor referir ao momento como reunião mesmo, até porque aconteceu em apenas 

dois momentos, um momento de leitura e discussão e outro para análise sobre 

dúvida. Foram duas tardes. Mesmo com dúvidas e sobre imposição de se fazer, os 

agentes comunitários de saúde, munidos de pranchetas, lápis, borracha e outros 

objetos foram às ruas para realizar o cadastramento das pessoas e domicílios.  

Os agentes estão sempre recebendo capacitações  que corroboram para seu 

trabalho. Porém, estas são sempre insuficientes para melhorar o labor dos ACS’s, 

pois é notório que a principal finalidade não é formar, mas sim apresentar números 

aos MS. Muitos agentes não gostam das capacitações, e só participam quando são 

obrigados. Alguns dizem que os agentes não gostam das capacitações por que são 

irresponsáveis com o trabalho.  

 
“Não gosto de ir para esses cursos sem futuro, lá é somente para 
ouvir baboseira e praticamente não acrescentam em nosso trabalho. 
É uma forma de dizer que existe o curso e que tem gente fazendo” 
(ARNALDO, 17/10/2014). 
 
 

Assim como Arnaldo outros agentes compartilham do mesmo pensamento e 

julgam as capacitações desnecessárias, dessa forma podemos refletir no que pode 

estar errado nas capacitações que não são atraentes ao agente comunitário de 

saúde.  

Então, mesmo sem capacitação o cadastramento aconteceu, foi feito, 

realizado à maneira dos agentes, do modo que acreditavam estar certo, do jeito que 

sabiam fazer. Fizeram mesmo com dúvidas e receio de fazer algumas perguntas. Foi 

feito porque se precisava fazer e a SMS cobrava a realização do cadastramento. 

O processo de cadastrar é lento e demorado, pois os documentos requeridos 

dificultam ainda mais o andamento do processo, já que é comum para os ACS pedir 
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esses e as pessoas falem que não sabem onde estão. Se numa casa existirem dez 

pessoas morando, todas estas precisam ser cadastradas. Então, dá para imaginar o 

processo demorado de cadastramento, quando se chega a uma casa com dez 

membros e estes ainda ficam procurando documentos para a consolidação do 

cadastro. Entretanto, algumas pessoas quando ficaram sabendo antecipadamente 

que algum agente de saúde estava cadastrando em sua rua, separaram 

antecipadamente todos os documentos necessários. 

 

“Quando ficamos sabendo que as fichas chegaram, nós mesmos 
fomos informando as pessoas e pedindo para elas informarem 
também uns aos outro. Eu falei para ir preparando os documentos e 
também o Cartão do SUS, pedi para que facilitassem tudo, mas não 
deu muito certo não, na maioria das casas as pessoas ainda iam 
procurar documentos e isso fazia demorar para começar o 
cadastro”(Rosane, 10/08/2014). 

 

Assim, acontecia de as pessoas saberem que os agentes começaram a 

cadastrar e dessa forma estarem prontos a recebê-los em casa. A ansiedade por 

parte dos moradores era tanta que como disse Priscila: “Às vezes eu estava 

cadastrando em uma casa e o vizinho ia lá ficar chamando para ir à dele também e 

logo, as pessoas querem ser cadastradas porque sabem que precisam dele para ser 

atendidas na unidade”. 

O cadastramento é o principal para início de trabalho em Estratégia Saúde da 

Família, pois é com ele que se conhecem as características das famílias, apontando 

também para algum atendimento mais específico como no caso de algumas 

doenças como diabetes e hipertensão ou mesmo para as gestantes. 

Com o cadastramento e pela apresentação de sua realização dá para se ter 

uma noção das dificuldades sentidas pelos ACS’s em sua fase de aplicação dos 

questionários que compõem o cadastramento das famílias. O cadastro é formado 

por espaço para preenchimento de dados pessoais como nome, nome da mãe, 

nacionalidade e números de documentos, como por exemplo, Cartão do SUS e CPF. 

A dificuldade para além da relatada em se conseguir facilmente documentação, dá-

se pelo preenchimento de algumas questões que devem ser perguntadas aos 

usuários, mas que nem sempre são fáceis de fazer. Com a novidade de aplicação 

de um novo modelo de cadastro na comunidade, os agentes comunitários de saúde 
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viram-se diante de um problema que precisa ser enfrentado, pois as fichas de 

cadastro agora são outras, são fichas novas que não podem ser substituídas pelas 

antigas e precisam ser encaradas.  

Começo agora a abordar os relatos e argumentos dos agentes sobre uma 

questão específica da ficha de cadastro individual que diz respeito à identidade de 

gênero e orientação sexual dos usuários da USF. 

 

 

3.4 “Gênero, todos sabem o que é?” O ACS e as dificuldades em abordar 
identidade de gênero e orientação sexual 

 

Gênero ou identidade de gênero é algo novo para os ACSs, e está presente 

na nova ficha de cadastro individual, algo que antes era apenas referido na ficha 

anterior como “sexo” e fácil de marcar com X, entre duas opções: masculino e 

feminino. Antes, bastava olhar para a pessoa e marcar o X. Confesso que fiz muito 

isso no meu tempo de ACS. Porém agora, as coisas mudaram, não dá mais para 

somente marcar um a opção, pois a pergunta é auto-afirmativa e precisa de uma 

resposta dentre uma numerosa variedade de opções. Dessa forma, como os 

agentes comunitários de saúde lidam com os questionamentos presentes na ficha? 

Para o preenchimento do cadastro individual é necessário algum 

entendimento sobre gênero. Existe uma pergunta na primeira página do questionário 

que é a seguinte: “Deseja informar orientação sexual/ identidade de gênero?”, como 

resposta: “sim” ou “não”. Se a resposta for positiva, identificar entre as opções qual a 

sua orientação ou identidade de gênero: “heterossexual, gay, lésbica, bissexual, 

travesti, transexual, outro”. Alguns agentes comunitários de saúde me relataram 

“pular” a questão marcando simplesmente o “não” por não se sentirem a vontade 

para fazer a pergunta. 

 

“Eu prefiro não perguntar, principalmente quando estou cadastrando 
um homem, eu tenho medo que ele não goste da pergunta e me dê 
uma resposta bem grossa. Você sabe (direcionado a mim), não 
fomos preparados para realizar o cadastro, ele nos foi empurrado, 
mandado fazer e pronto! Quando é com uma mulher que me 
responde sobre seu filho ou marido aí dá pra perguntar”. (Paula, 37 
anos, ACS). 
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Afala de Paula demonstra que os agentes comunitários de saúde não foram 

preparados para realizar o cadastro. O cadastro individual é um questionário 

pessoal, cada pessoa do domicílio tem sua ficha, mas na hora da aplicação do 

questionário geralmente uma pessoa só (normalmente uma mulher, a mãe ou 

esposa) responde o questionário por todo mundo da casa. Pelo que foi vivenciado 

nas visitas domiciliares e em entrevistas com moradores da comunidade e agentes 

comunitários de saúde, pude observar indícios de que a Estratégia Saúde da Família 

ainda não está suficientemente preparada para os novos arranjos familiares que se 

constituem. Ao abordar uma agente comunitária de saúde, obtive com ela outras 

barreiras encontradas no trabalho ao questionar gênero: 

 

“Eu faço as perguntas, mas confesso que não é sempre, às vezes 
fico constrangida em perguntar, principalmente quando pergunto 
diretamente aos homens. Quando pergunto sempre fico esperando 
uma resposta mal educada da parte deles” (Rosane, 13.02.15).  
 

Nas palavras de Rosane, questionar o gênero de um homem, sendo a 

entrevistadora mulher é algo complicado. O receio de ouvir uma “gracinha”, “sermão” 

se coloca como empecilho para a aplicação dos questionários. Falar sobre sexo não 

ficaria bem para uma mulher, questionar sobre a orientação sexual ou identidade de 

gênero não é para mulher, não fica bem para ela. As desigualdades de gênero 

refletem-se aqui por apontar que assuntos relacionados a homens não podem ser 

discutidos por mulheres. A desigualdade é imposta pelos papeis de homem e mulher 

(SILVA, 2011). 

Em virtude de preconceitos existentes, pois a sociedade “machista” sempre 

impôs e delimitou espaços e assuntos que podem e que não podem ser tratados 

pela mulher, então abordar temas de sexualidade não é seria legal para uma mulher, 

temos no Brasil, traços de nosso patriarcado bem presente ainda em dias atuais, 

deixando demarcados espaços de homens e mulheres na sociedade. Joan Scott 

aponta que pela determinação das identidades de gênero, as relações sociais são 

construídas tomando como base a diferença entre os sexos: 

 

Portanto, a categoria gênero postula que as relações entre os sexos são 
aspectos primários da organização social, que a construção das identidades 
masculina e feminina são determinadas culturalmente e que as diferenças 
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entre os sexos constituem as relações sociais e são por elas constituídas, 
uma vez que, transversalmente, colocam em mútua relação, em todos os 
âmbitos sociais, a diferença entre os sexos. (SCOTT, 1995).   
 
 

Assim, cada um sabe qual seu papel, o que pode e o que não se pode fazer 

dentro do espaço da relação social que foi estabelecida. Portanto, fica evidente que 

para uma mulher aparecer em uma residência e fazer perguntas relacionadas à 

sexualidade das pessoas é bem complicado, principalmente se ela tiver de fazer as 

perguntas diretamente a algum homem. O assunto precisa ser bem trabalhado de 

forma a empoderar essas mulheres para fazer as perguntas sem terem medo de 

ouvir as respostas. 

A partir das situações apontadas acima, resolvi perguntar a um homem sobre 

sua experiência ao fazer as perguntas da ficha de cadastro individual. Como único 

agente da equipe José Arnaldo, me relatou sobre como ele aborda as questões junto 

às pessoas na sua micro-área: 

 

“Eu vou ser sincero, eu pergunto, mas também não gosto. É chato ter 
que fazer essas perguntas e as pessoas não entenderem direito, até 
porque você as conhece e é vizinho, talvez não queira contar. Eu vou 
bem específico, faço primeiro o cadastro domiciliar e já pergunto se 
tem algum gay que more na casa, porque assim fica mais fácil do 
que perguntar de um a um se é gay ou não” (José Arnaldo, 
28/05/2015). 
 
 

Aproveitei e resolvi perguntar se ele acredita que pelo fato de ele ser homem 

fazer essas perguntas para ele é mais fácil do que para as demais agentes, se ele 

via diferença entre perguntar para homens e perguntar para mulheres, ele foi me 

dizendo: 

“eu não acho legal perguntar a um homem se ele é gay não, mesmo 
eu sendo homem, também não acho fácil perguntar as mulheres. 
Não sei, mas penso que a dificuldade é a mesma pra mim e para 
elas, talvez se elas tiverem que perguntar aos homens seja difícil, 
porque alguns podem levar na gracinha e dar uma resposta grossa” 
(José Arnaldo, 28/05/2015). 

 
Assim, analisando a fala de José Arnaldo, ele refere sentir dificuldade e diz 

que acredita que a dificuldade seja a mesma para homem e mulheres em terem que 

abordar assuntos relacionados à sexualidade das pessoas. A dificuldade de José 

Arnaldo é compreensível e respeitada, por uma compreensão de que não existe um 
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preparo anterior, entretanto achar que a sua dificuldade é equiparada a das 

mulheres, não é verdadeiro. 

Para os homens, abordar questões, temas e assuntos que dizem respeito ao 

sexo e a sexualidade, nunca foram dados o mesmo peso do que para as mulheres 

ao tratar do mesmo tema. 

Numa compreensão do que foi relatado pelos ACS’s, mesmo estando em 

uma situação de trabalhadores da área da saúde que precisam lidar com situações 

de saúde e de doença diariamente, perguntar sobre questões referentes à 

sexualidade é coisa ainda complicada para eles. 

Essa dificuldade pode se dá devido ao fato de eles também serem membros 

da comunidade e a informação obtida está em um limiar entre o que seria realmente 

informação e o que poderia se transformar em fofoca por uma "manipulação da 

opinião pública" (FONSECA, 200, p.46). Assim, se percebe que o ACS, também 

enfrenta dificuldades por ser vizinho, como se refere José Arnaldo quando diz que 

as pessoas podem não querer contar à eles, por diversos motivos, mas que cabe a 

cada um esse direitos. 

 

 

3.5 Famílias e identidade de gênero 

Diversas famílias existem na área de cobertura da USF, as famílias são 

heterogêneas, com características próprias nada universais, sempre foram plurais. 

Na comunidade existem famílias que vão desde uma pessoa, chamadas domicílio 

unipessoal, até famílias compostas por pessoas cujas relações não são fundadas na 

consanguinidade. 

Cada família tem suas peculiaridades: as pessoas que morando sozinhas, 

casal nuclear com ou sem filhos; a família heterossexual com filhos (nuclear), onde 

pode haver a figura de uma tia ou avó como cuidadora da criança, estando esta 

pessoa no domicilio ou não, fazendo parte do núcleo familiar estendido; e também 

encontramos as famílias homoafetivas. A família contemporânea comporta uma 

enorme elasticidade (SARTI 2007, p.25), e essa elasticidade é percebida por esses 

arranjos e configurações existentes.  
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Os indicadores sociais do IBGE (2010) apontaram arranjos familiares 

diferentes, conforme segue: 

 

 

Tabela 3. Configurações familiares existentes 

TIPOS DE 
FAMÍLIAS 

ARRANJOS FAMILIARES 

UNIPESSOAL 
Homem 

morando só 
Mulher 

morando só 
  

NUCLEAR Casal com filhos 
Casal sem 

filhos 
  

PARENTAL 
Mulher com 

filhos 
Homem com 

filhos 
  

ESTENDIDAS 
Casal com filho 
e outro parente 

Casal sem 
filho e outro 

parente 

Homem com 
filho e outro 

parente 

Mulher com 
filhos e outro 

parente 

COMPOSTA 
Casal com filhos 

com não 
parentes 

Mulher com 
filhos com 

não parentes 

Casal sem 
filhos com 

não parentes 

Homem com 
filhos com 

não parentes 

MOSAICO 
Casal com filhos 

de união 
anteriores 

   

HOMOAFETIVA Com filho Sem filho   
Fonte: adaptada pela autora a partir de dados do IBGE/Jornal O Globo de 26/08/12, 2016. 

 

 

Como o quadro aponta e nos faz perceber as diferentes configurações 

existentes, passamos a ter melhor compreensão sobre suas diferenças e 

semelhanças com algumas das que conhecemos. Assim também na comunidade, 

existe uma gama de famílias que se distinguem e possuem características próprias. 

Famílias “maiores”, “famílias menores”, “as barraqueiras”, as tranquilas, as 

católicas, as crentes, essas são algumas das denominações usadas pelos agentes 

muitas vezes ao se referirem a algumas famílias. Os ACSs relatam não entenderem 

nem saber identificar as identidades. De acordo com Miriam Grossi, “a questão da 

identidade de gênero, algo um pouco mais complexo, porque remete à constituição 

do sentimento individual de identidade” (GROSSI, 1998). 
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A identidade de gênero é algo individual de cada um, então se os agentes não 

possuem uma compreensão sobre o assunto fica mais difícil de abordar as famílias. 

Grossi explica ainda mais sobre identidade de gênero, no texto intitulado, identidade 

de gênero e sexualidade, onde apresenta ideias embasadas em um psicólogo norte-

americano chamado Robert Stoller. 

 

Para Stoller (1978), todo indivíduo tem um núcleo de identidade de gênero, 
que é um conjunto de convicções pelas quais se considera socialmente o 
que é masculino ou feminino cada sujeito, mas podemos associar novos 
papéis a esta ". Este núcleo não se modifica ao longo da vida psíquica de 
massa de convicções". Este núcleo de nossa identidade de gênero se 
constrói em nossa socialização a partir do momento da rotulação do bebê 
como menina ou menino. Isto se dá no momento de nascer ou mesmo 
antes, com as novas tecnologias de detectar o sexo do bebê, quando se 
atribui um nome à criança e esta passa a ser tratada imediatamente como 
menino ou menina. A partir deste assinalamento de sexo, socialmente se 
esperarão da criança comportamentos condizentes a ele. (GROSSI, op.cit, 
p.08). 

 
 

As identidades são construídas individualmente por meio de nossa 

socialização, e então ao estarmos introduzidos na sociedade várias são as 

imposições propostas relacionadas ao sexo com o qual nascemos. No convívio 

social aprendemos que existem coisas de meninos e coisas de meninas e que não é 

certo haver um padrão desviante. A nossa identidade é adquirida e quando a partir 

do entendimento que construímos inseridos na cultura passamos a atuar de acordo 

com a identidade de gênero com a qual nos identificamos. 

Não existe nenhum treinamento do ACS, para ajudá-los a trabalhar com 

pessoas quanto à identidade de gênerro. Os cadastros foram empurrados aos 

agentes para que fossem feitos e eles tiveram que aceitar fazer o cadastramento. 

Existe uma necessidade em treinamento? Não será que todos nós já nascemos 

sabendo lidar com essas questões? 

 

“Eu não sei se chamo de ele, ou se chamo de ela, então eu chamo 
pelo nome mesmo. Se me falar que não quer, ou não gosta, eu não 
vou chamar, eu mudo” (Emília 23/07/2014). 

 

Com a fala de Emília fica claro que os agentes comunitários não sabem lidar 

com as questões relacionadas ao gênero dos usuários do serviço local. Também 

não é possível afirmar se um treinamento para realização do cadastro fosse resolver 
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o problema da falta de compreensão em relação à identidade de gênero e 

orientação sexual. 

 

3.6 As famílias homoafetivas e o atendimento na ESF 

Todas as famílias devem estar contempladas pela cobertura da ESF e não 

existe ainda um critério ou mesmo lei que diga que um modelo deva ser privilegiado 

em detrimento de outro. Apenas se sancionado o Estatuto da Família isso pode vir a 

acontecer, porém enquanto isso, o atendimento as famílias continuará acontecendo 

de maneira a atender a todas. Será mesmo que o atendimento é igualitário em si 

tratando das diversas configurações existentes? Será que as homoafetivas sofrem 

preconceitos? 

Resolvi percorrer a área e iniciar com entrevistas abertas, semi-estruturadas 

em visitas domiciliares com três famílias da comunidade. Optei em ir sozinha, sem o 

acompanhamento do ACS responsável pela micro-área para que assim, as 

entrevistadas não se sentissem “incomodadas” em suas respostas por estarem na 

frente do agente e todos os nomes verdadeiros foram substituídos por nomes 

fictícios.  

Algumas famílias da comunidade estão dentro dos arranjos familiares, que 

foram observados na PNAD. Para esta pesquisa, entrevistei três casais de três 

famílias diferentes da área de abrangência da unidade. Estas famílias são cobertas 

pela ESF e são acompanhadas por ACS’s. Duas famílias possuem como “chefes”, 

casais lésbicas e outra apresentam como provedora uma transexual. 

A primeira residência foi a de Samara, uma jovem de 32 anos, casada com 

Liliane de 34, juntamente com elas reside à filha biológica de Liliane de 14 anos. As 

duas trabalham em uma fábrica e compartilham as despesas da casa. Elas não 

possuem plano de saúde e dependem do SUS para assistência em saúde. Samara 

relatou que sempre que precisa buscar atendimento na Unidade de Saúde da 

Família, afirma gostar do serviço e nunca teve problema nas vezes que precisou. 

Liliane contou que raramente precisa de atendimento médico, mas que sempre ouve 

Samara falar bem da unidade e acha a ACS muito simpática e prestativa. 

Em entrevista com Samara, a mesma relatou que assim como Liliane, ela 

também namorou um rapaz e que não deu certo porque percebia que ele só queria 
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sexo (BOZON, 2002), e que não queria responsabilidade, era controlador e 

ciumento. Questionei as duas sobre como se sentem ao expor sua sexualidade na 

unidade de saúde e elas me responderam que não falam, por que acreditam que 

todo mundo sabe. Somente ao fazer um preventivo, quando a enfermeira pergunta 

sobre parceiro sexual é que expõe que é casada com outra mulher. Samara me 

falou que geralmente as enfermeiras não ficam questionando sobre o assunto e 

continuam o atendimento normalmente. 

As maiorias das relações homoafetivas são de conhecimento da comunidade 

e principalmente quando estas constituem família. O bairro é pequeno e as pessoas 

se conhecem, isso implica que muitos sabem ou conhecem casais homossexuais ou 

lésbicos e com isso situações de preconceito podem estar associada, como aponta 

Maria Berenice Dias, quando fala que “a homossexualidade sempre existiu, mas é 

marcada por um estigma social, sendo renegada à marginalidade por se afastar dos 

padrões de comportamento convencional” (DIAS, 2005, p, 08). 

Assim na comunidade, mas também na unidade de saúde, pois este não é um 

espaço isento de preconceitos e discriminação, se faz necessário perceber como se 

dá a inserção das famílias homoafetivas, uma vez que estas também são usuárias 

do serviço de saúde local e precisam ser inseridas e acolhidas como qualquer outra 

família na ESF. 

 Questionei a Samara e Liliane se elas sentiam algum tipo de preconceito por 

parte da comunidade. Liliane respondeu que apenas no início sentiram dificuldade, 

mas que o pior foi com as famílias delas que também são da comunidade. As 

famílias não aceitavam e relatavam nas casas dos vizinhos, foi daí que o 

relacionamento das duas foi se espalhando.  

 

“O pessoal ficava comentando, mas como já tava todo mundo 
sabendo a gente decidiu que no lugar de se separar por vergonha 
era melhor a gente morar logo junto. Foi até melhor pra gente, 
quando fomos morar juntas todo mundo já sabia de nós duas, se as 
nossas famílias pensaram de separar, aí foi que juntaram” (Liliane).  

 

O modelo de família de Samara e Liliane é um modelo de família que se 

recompõe em outra relação. Liliane levou uma filha biológica fruto de um 

relacionamento anterior para morar com elas. A adolescente reside com as suas 

“duas mães” desde os dois anos de idade. Mesmo com papeis sociais que se 
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misturam, a filha de Liliane convive bem com a relação e afirma ter duas mães, isso 

faz perceber que pluriparentalidade não atrapalha a relação da filha de Liliane com 

Samara nem com seus outros familiares pelo lado do seu pai biológico. Samara não 

é mãe biológica, mas convive numa relação de amor e respeito com a filha de 

Liliane. A família apresenta lações afetivos que as une. Samara relata que existe 

briga sim em casa, como em qualquer outra família. Ela afirma: “a gente brinca, a 

gente briga, sente raiva, mas depois estamos todas na paz novamente”. Para 

entender melhor a parentalidade, Miriam Grossi apresenta um conceito e comporta 

aplica-lo aqui, ela diz: 

 

Hoje, parte da literatura que estuda a temática da família, da maternidade e 
da paternidade, trabalha com o conceito de parentalidade. Este conceito 
serve para explicar as mudanças ocorridas na família urbana 
contemporânea, famílias que cada vez mais estão adequadas ao modelo 
clássico de família nuclear com pai, mãe e filhos biológicos deste casal 
vivendo sob o mesmo teto. Em camadas médias urbanas, é muito comum 
termos hoje famílias recompostas, que são grupos familiares com filhos de 
diferentes uniões dos pais... Nestas famílias recompostas, as crianças vão 
aprendendo a conviver com diferentes indivíduos adultos que cumprem o 
papel de pai ou de mãe, independentemente do vínculo biológico que 
tenham com elas. Como se trata de novos modelos de parentesco, ainda 
não existem termos consensuais para estes ‘novos’ parentes” (GROSSI, 
2004, p.  21). 

 

 

A filha de Liliane não chama Samara de mãe, sabe que sua mãe é Liliane e 

tem conhecimento e amizade com seu pai, mas entende e respeita o relacionamento 

das duas. Por relato de Liliane é comum à garota em momentos de discussão entre 

Liliane e Samara se posicionar a favor de Samara. Assim também identifico à família 

de Samara e Liliane como recomposta, oriundas de relacionamento anterior e no 

caso de Liliane com filha da antiga relação. 

De acordo com Miriam Grossi (2003) o reconhecimento da conjugalidade é 

um fato novo na construção das identidades homossexuais. Dessa forma, a 

conjugalidade homossexual se faz importante por impor a sociedade, uma nova 

forma de pensar as famílias e as formas de afetos nos diferentes arranjos, modelos 

ou configurações familiares, pois como aponta Luiz Mello: 

 

Gays e Lésbicas são socializados, não se pode esquecer, com base no 
mesmo conjunto geral de valores transmitidos aos heterossexuais, 
aprendendo da mesma forma que estes, a conferir grande importância à 
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dimensão afetivo sexual em suas vidas, por meio de um ideal de 
conjugalidade que atribui ao parceiro parte expressiva da responsabilidade 
pela felicidade do parceiro (MELLO, 2005, p.21). 

 

Com base em Luiz Mello, entendemos que as relações homossexual e 

heterossexual são bem parecidas, pois o que todos procuram é a busca de uma 

relação conjugal alicerçada nos valores culturalmente transmitidos. Estas famílias 

constituídas também necessitam de atendimento de saúde e este deve estar atento 

às especificidades dessas famílias. As compreensões de sua constituição familiar, 

de seus conflitos internos, de suas necessidades também deverão interessar aos 

serviços de saúde, pois a família necessita ser entendida com um todo, um grupo de 

pessoas que convive e tem problemas, sejam pessoais, sejam de doenças, ou 

outros. 

Outro caso é o da família de Deolinda 35 anos e Luciana 43, elas convivem 

juntas há 12 anos, ambas possuem filhos biológicos de relacionamento hétero 

anterior e também possuem netos. Residem em uma casa com filhos e netos, onde 

assumem a responsabilidade de provedoras do lar, elas possuem um quiosque na 

praia e de lá tiram o sustento da casa. O filho mais velho de Deolinda ajuda no 

trabalho, mas reclamam que ele só vai quando quer e que no dia a dia o trabalho 

pesado é com elas mesmas. 

A família é grande, composta por oito pessoas que convivem juntas no 

mesmo domicilio. As duas desempenham papeis de chefe do lar, dividindo despesas 

e responsabilidades, comprovando que o papel de “macho provedor” não é 

perceptível na família, pois o homem que existe e é o filho de Deolinda, apesar de 

ajudar com seu trabalho para as despesas domésticas não é o mantenedor do lar. 

Na relação os papeis sociais por vezes se confundem, por vezes pais, na maioria 

das vezes mães em união com alguns filhos e netos.  

 

O questionamento freqüente sobre quem será o pai e quem será a mãe 
numa família homoparental é uma artificialidade que desconsidera o fato de 
que um homem gay não se torna mulher por ter o seu desejo sexual 
orientado para um outro homem, assim como uma mulher lésbica não se 
torna homem pela mesma razão. Se pensarmos em termos de “função 
parental”, podemos dizer que a função “materna” ou “paterna” poderá ser 
desempenhada por qualquer dos parceiros, mesmo quando exercida de 
forma mais marcante por um ou outro dos membros do casal, sem que isso 
os transforme em mulher ou homem” (ZAMBRANO, 2006, p. 135). 
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Crianças convivem na casa, tanto Luciana quanto Deolinda teve netos 

recentemente e filhos das filhas delas. As crianças convivem na casa normalmente e 

o casal acredita que não será problema para o desenvolvimento das crianças 

crescerem presenciando uma relação homoafetiva. De acordo com Zambrano: 

 

as crianças não fazem confusão sobre o gênero dos pais (os homens são 
chamados de pai ou equivalente e as mulheres de mãe ou equivalente) e 
não são prejudicadas, em termos do aprendizado das diferenças sexuais 
dos pais, pelo fato de serem criadas em famílias 
homoparentais.(ZAMBRANO 2006, p.136). 

 

 

Conforme apresentado aqui por Zambrano às famílias com filhos de 

relacionamento anterior, não possuem dificuldade de entendimento sobre o gênero 

dos pais. Anteriormente relatei sobre a filha de Liliane e Samara que convive de 

forma harmônica com sua mãe e sua companheira. Cabe saber se com o bebê que 

Samara espera também será assim. 

Sobre o atendimento na unidade, Deolinda falou se sentir satisfeita, mas 

reclamou da dificuldade de tirar ficha. Luciana relatou que não tem do que reclamar, 

pois sempre que precisou de atendimento ela teve. Afirmam que ACS que as 

acompanha sempre está na casa delas, procurando saber como elas estão e 

também relataram que o médico da micro área é muito atencioso com elas. As duas 

relataram que falam abertamente sobre suas sexualidades com a enfermeira e o 

médico e que nunca se sentiram ofendidas nem constrangidas ao se exporem na 

unidade. Sobre a ACS, Luciana me expôs o seguinte: 

 

“A gente sabe que ela sabe, até por que é nossa vizinha, mas ela 
não toca no assunto com a gente, assim como muita gente na 
comunidade que prefere acreditar que a gente mora junto como 
amigas...” (Luciana). 
 

 

Na família de Deolinda e Luciana, existe um bebê neto de Luciana que por ser 

recém-nascido, recebe visitas domiciliares da equipe de saúde. As visitas 

geralmente são para saber como as pessoas se encontram em seu estado de 

saúde. Na família de Luciana e Deolinda a atenção é voltada ao bebê e sua mãe 

puerperal. 
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Participei da primeira visita pós-nascimento da criança com a enfermeira e a 

agente de saúde responsável pela família. Quem nos recebeu foi Luciana, Deolinda 

estava trabalhando no momento. Luciana então chamou sua filha com seu neto para 

a sala para que o atendimento pudesse ser feito. 

A filha de Luciana é uma adolescente de 14 anos que teve gravidez de risco, 

não teve o acompanhamento do pai da criança em nenhum período da gravidez 

apenas o apoio de seus familiares. Ela relatou que o pai da criança é um homem 

casado da comunidade, e não revelou nome. Falou que algumas pessoas bem 

próximas são as que sabem quem ele é. Luciana é quem se responsabilizará 

financeiramente pela filha e pelo neto, pois falam que não vão procurar o pai da 

criança para pedir nada dele. 

 

“Eu prefiro não procurar confusão para minha vida, nem para vida da 
mulher dele, ela não sabe, eles tiveram um relacionamento de 
momento e ela acabou engravidando. Então, até eu quanto eu puder 
vou ajudar ela e meu neto. Ele sabe que é o pai do menino e nunca 
procurou a gente, também não irei lá fazer barraco nem deixo minha 
filha ir” (Luciana, 29/07/2014). 

 

Pela análise da fala de Luciana, percebe-se sua preocupação com filha e 

neto, ela deixa claro seu papel como mantenedora do lar e dos seus. É perceptível o 

relacionamento complicado em que a filha se envolveu. A menina é menor de idade 

e o homem é casado, sendo que a mulher não sabe de seu relacionamento 

extraconjugal que acabou resultando em um filho. No momento da consulta fizemos 

papel de ouvintes do caso somente, a enfermeira também não fez nenhuma 

colocação nem aconselhamento ao caso. A enfermeira apenas fez seu atendimento, 

observou o estado do seio da adolescente, como a criança recebe o peito e faz a 

mamada. Examinou o bebê, olhou cartão de vacina, anotou tudo que estava descrito 

no cartão para o prontuário. Concluiu que tudo estava bem. A visita transcorreu bem, 

Luciana foi muito receptiva. Aquele era o dia de folga de Luciana que revelou que 

quando está em casa se dedica a cuidar da casa, dos filhos e do neto, esperando 

Deolinda voltar do trabalho. Luciana relatou que sua filha e Deolinda se dão muito 

bem, como toda a família.  

Pelo relato de Luciana, pude perceber seu cuidado e dedicação à filha e neto 

e ainda registro aqui que algumas vezes presenciei seu acompanhamento junto sua 
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filha as consultas de pré-natal na unidade. Entretanto sabemos que as relações não 

são tão simples e tão harmônicas na “vida real” quanto aparecem nos relatos. Não 

pretendo nem quero romancear a relação entre os membros da família de Deolinda 

e Luciana, pois a expressão “se dão muito bem” na fala de Luciana sobre a relação 

de Deolinda e sua filha se pressupõe um estado de “bem estar”, mas que o não 

isenta de conflitos familiares. 
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4. O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E SUA PRÁTICA: CONVIVENDO 

COM DIVERSAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES 

 

Neste quarto capítulo trato sobre a prática cotidiana dos ACS em seu trabalho 

na comunidade com as famílias cadastradas. As famílias da comunidade possuem 

características particulares e se diferentes umas das outras. Assim, as famílias são 

acompanhadas pela ESF, mas é interessante uma análise sobre a maneira como 

algumas delas, no caso as homoafetivas se sentem frente o atendimento. 

Saber o que pensam os ACS sobre a identidade de gênero e orientações 

sexuais dos usuários é relevante para identificarmos o preparo do agente 

comunitário de saúde em lidar com as questões de gênero que permeiam o 

ambiente da ESF. 

 

 

4.1 “Minha família é assim...” 

Os agentes em suas atribuições precisam estar em vivência cotidiana com a 

comunidade. Como anteriormente relatado, cada família possui sua experiência com 

o agente de saúde. De agrados a afinidades a relação se estabelece. Todas as 

famílias recebem os agentes em casa. Quanto à relação mais direta com os agentes 

de saúde, algumas famílias alegam que gostam muito, outras acham que o agente é 

desnecessário. Liliane, falou que a unidade de saúde não precisa ser da maneira 

que é. Para ela basta ter médico atendendo a população e fichas para quem 

precisar de atendimento. 

 

“eu acho que não precisava de agente de saúde, acho que precisa 
de medico, de atendimento para quem tá precisando. Se vim na 
minha casa eu recebo e recebo bem, mas eu quero é medico. 
Agente de saúde não resolve não” (Liliane, 25/10/2014). 

 

Analisando a fala de Liliane é perceptível o desconhecimento entre medicina 

curativa e preventiva. A Atenção Básica desenvolve ações de promoção e 

prevenção. Os agentes de saúde estão desenvolvendo ações de prevenção às 

doenças. Entretanto as deficiências também são sentidas e percebidas por todos. A 

comunidade necessita de uma qualidade no atendimento da saúde básica que lhes 
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é oferecida, pois mesmo sobre vigilância de uma estratégia de saúde as pessoas 

querem médico. Elas querem a prevenção sim, mas também querem assistência 

imediata para o caso de possíveis doenças. 

Algum tempo depois dessa entrevista, acredito que fazia uns cinco meses que 

eu não via nem Liliane nem Samara, apenas trocando algumas rápidas mensagens 

via rede social, tive uma surpresa. No dia 30 de agosto, eu estava em casa e 

quando abri meu Facebook me deparei com uma mensagem de Samara que dizia 

assim: “Andréa, tenho novidade, estou grávida e muito feliz”. Confesso que quando li 

a mensagem achei estranho, respondi parabenizando, mas perguntei logo a seguir: 

“E Liliane, como ela está?” Ela colocou carinha sorrindo e disse que Liliane estava 

muito feliz, que era o filho que elas desejavam. Falei que no dia seguinte passaria lá 

na casa delas para conversarmos melhor. 

No dia seguinte fui até lá, me receberam e conversamos. Samara contou que 

foi tudo acordado entre elas, pois ela sonhava em engravidar. Resolveram tentar 

com um amigo ao qual sugeriram a ideia e ele topou.  As duas falavam da gravidez 

bastante entusiasmadas e emocionadas. Elas disseram que fui uma das primeiras 

pessoas, a saber. Eu não as conhecia antes da pesquisa. Fui apresentada primeira 

a Samara, por meio da agente comunitária de saúde delas. Desde o início da 

proposta da entrevista, elas foram bem receptivas com a ideia de participar. Eu 

acreditei que o que eu tinha escrito sobre elas anteriormente já bastava, não contava 

com a gravidez já no finalzinho da pesquisa quando pensei que o trabalho de campo 

havia sido encerrado. Até dezembro de 2015 acompanhei a gravidez de Samara. 

Ainda acompanho a vida das duas por meio do Facebook, de vez em quando 

aparecem algumas postagens de Samara sobre seu relacionamento, geralmente 

neles há sempre uma expressão de amor e gratidão a Liliane. Em algumas outras 

postagens percebo Samara chateada sobre ter algumas pessoas incomodadas com 

seu relacionamento. 

Analisando a conversa com o casal, tomo embasamento em Heilborn (2008) 

que aborda as formas de conjugalidades heterossexuais, gays e lésbicas. A autora 

encontrou o que definiu como casal igualitário, o que mais provável se encaixaria 

para definir a relação entre Liliane e Samara, pois nesta forma de relacionamento 

não existe uma fronteira entre os gêneros e não há obrigatoriedade de fidelidade.  
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O relacionamento de Liliane e Samara pode não ser tão fácil como elas 

relataram acima. Para algumas mulheres, o momento da maternidade é a realização 

de um sonho. Alves (2010) escreveu sobre a trajetória de vida na homossexualidade 

feminina e por meio de entrevista com quatro mulheres pode constatar suas 

vivências no decorrer do tempo. Então, estórias de ciúmes também foram relatadas, 

de modo que não é porque o relacionamento é lésbico que não irá existir tensão 

devido a ciúmes. Assim, cabe pensar se esse momento sublime que Samara está 

reflete realmente o momento tão esperado. Outra reflexão que me vem é sobre 

Liliane e pensar se será que ela aceitou de forma simples o fato de Samara ter 

engravidado de um homem. 

Michele, uma transexual de 38 anos que reside com a mãe e o marido, 

também aceitou participar da pesquisa. Ela é cabelereira e possui um salão de 

beleza muito conhecido na comunidade. Michele fez cirurgia de mudança de sexo há 

oito anos e relata que se sente muito feliz e realizada com o resultado. Ela possui 

plano de saúde, mas mesmo assim ainda procura atendimento na Unidade de 

Saúde, nem tanto para ela, mas mais para sua mãe. A mesma afirma que acha o 

atendimento bom e que sua mãe recebe visita domiciliar do médico da família. 

Michele acrescenta que se sente bem acolhida na Unidade, sempre que precisa vai 

à Unidade e é bem atendida.  

A transexualidade de Michele é relatada por ela como um sentimento 

existente desde que ela se “conhece como gente”, como a mesma falou. Contou-me 

também de uma identificação muito antiga com o universo feminino, mesmo sua 

mãe criticando, pois não era sua vontade ter um filho “viado”. Para Jesus (2012, p. 

14): 

 

Há várias definições, clínicas e sociológicas, que descrevem a vivência 
transexual. Seria exaustivo citá-las. Se puder simplificar bastante, diria que 
as pessoas transexuais lidam de formas diferentes, e em diferentes graus, 
com o gênero ao qual se identificam. 

 

A forma de Michele lidar com sua sexualidade foi o motivo da separação de 

seus pais em sua adolescência. Como reflexo do machismo social existente, o pai 

de Michele culpava a mãe, de não ter educado “o filho”. Ela relatou ainda que hoje é 

quem cuida do pai doente e o ajuda financeiramente. O pai é atualmente, afetuoso 
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com ela. Michele disse que tudo agora mudou: apesar de sentir algum preconceito 

se sente mais aceita tanto pela família quanto pela comunidade. Ela me sorriu e 

seus olhos brilharam ao dizer que seu pai a chama de filha. 

Para Antony Giddens (2003) a família se apresenta como um local de luta 

entre a tradição e a modernidade, isso devido a conflitos geracionais, o caso da 

família de Michele representa bem isso. 

Michele foi à única que me referiu que sentiu uma “curiosidade” dos 

profissionais da unidade sobre sua sexualidade, mas que achou isso normal. Tanto 

o médico quanto a enfermeira a questionaram sobre como foi à cirurgia e como ela 

se sente. Sobre as visitas da ACS, Michele falou que é normal, “ela me trata como 

mulher”. Precisei saber como se dava essa relação, na visão de Maria, e obtive dela, 

esse relato bem interessante: 

 

“Eu conheço ela desde novinha, quando era criança era um 
menininho, mas foi crescendo e se transformando em mulher. Ele já 
tinha um jeito de andar e falar de menina. Hoje ela é uma mulher 
bonita demais!” (Maria, 18/08/2015). 

 

Pelas colocações de Maria, percebemos as mudanças em sua fala ao se 

referir a Michele. O tratamento ofertado a usuária, perceptivelmente foi modificado 

ao utilizar categorias relacionadas ao gênero. Quando criança era ele, pois parecia 

um menininho, agora é ela. Assim, vemos que a rosticidade (DELEUZE & 

GUATTARI, op.cit.) também aparece como uma associação ao gênero 

representado. Michele é uma mulher e, de acordo com Maria, uma mulher linda!  

Conversando com Michele, ela me revelou sua vontade de ser mãe e que 

está pensando em uma adoção, mas que está planejando direitinho para que tudo 

possa dar certo. Nas palavras de Michele, percebemos que uma escolha reflexiva 

esta se constituindo e se fundamentando. As transformações familiares acontecem e 

tem levado à uma reflexão, que de acordo com Scavone (2011, p. 57): 

 

Este novo modelo, que ora já se esboça, tem diversas nuanças e se define 
com mais ou menos força de acordo com a classe social e o país a que está 
referido. É o modelo: de proles reduzidas; de mulheres com carreiras 
profissionais; de mães e pais, juntos e/ou separados, produzindo e 
reproduzindo; de casais hetero e homossexuais; de mães ou pais criando 
seus filhos sozinhos; da institucionalização dos cuidados maternos por 
profissionais especializados; enfim, é o modelo que busca se adequar às 
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mudanças da vida contemporânea, ao mesmo tempo em que é forjado por 
estas mudanças, redesenhando o funcionamento e a estrutura da família 
contemporânea. 
 
 

A Estratégia Saúde da Família precisa estar acompanhando essas 

transformações e interagindo juntamente com elas. A identidade de gênero se faz 

perceptíveis nessas famílias, mas, entretanto Heilborn (1999) nos esclarece que a 

sexualidade não possui o mesmo grau de importância para todos os sujeitos, então 

para cada uma das entrevistadas a sexualidade possui uma importância particular. 

No caso das identidades, estas afirmavam claramente as suas, enfatizando pelas 

falas, “sou lésbica” e “sou trans”. As famílias atendidas pela ESF possuem 

composições diferentes, e sabendo que existem vários arranjos familiares diferentes 

no Brasil em todas as comunidades deve acontecer o mesmo e é preciso que haja 

compreensão sobre cada uma delas, como nos faz perceber Scott: 

 
Em resumo, acrescer a noção de gênero à noção de família ancora as 
referências nas relações de poder entre mulheres e homens sem perder por 
inteiro a polissemia da ideia de família. É importante explorar esta interface 
para entender sobre qual família o Programa de Saúde da Família está 
falando (SCOTT, 2011, p. 28). 

 

As três famílias relataram estarem satisfeitas com os servidos da Unidade e o 

atendimento oferecido a elas. Entretanto, das três a única que expõe sua identidade 

claramente aos servidores e comunidade é de Michele. Nos dois outros casos elas 

dizem deixar explicito, mas não falam abertamente. Mas, como a Unidade percebe 

essa situação? É evidente que esta sabe e tem conhecimento dessas pessoas, pois 

foram os próprios agentes comunitários que me passaram as informações sobre 

eles. Porém, não basta saber ou conhecer, é preciso que exista um atendimento 

mais específico, voltado ao atendimento dessas, como forma de inseri-las na 

Estratégia Saúde da Família de forma real. 

O Tratamento dos ACS’s com as famílias se dá por meio das visitas 

domiciliares, onde os agentes precisam passar na casa dessas famílias para saber 

quais suas necessidades em saúde e como elas se encontram. O ACS’s aqui 

apontam suas dificuldades em trabalhar com as famílias homoafetivas por não saber 

como tratá-las. Os responsáveis pelas micro áreas das duas famílias lésbicas que 
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entrevistei relatam que realizaram as visitas domiciliares sem nenhum problema, 

mas alegam que nunca sabem como abordá-las. 

“Eu uso sempre a palavra companheira quando vou falar ou 
perguntar de uma para a outra. Eu pergunto, cadê sua companheira? 
Ou, como está sua companheira? Posso também chamar pelo nome” 
(Priscila, 18/11/2015). 
 
 

Na fala de Priscila percebe-se que ela até se sai bem no acompanhamento 

das famílias homoafetivas. O que não se sabe é se mesmo havendo uma boa 

intenção essa é realmente a melhor maneira de abordar, pois eles fazem “às 

escuras”, se sentem despreparadas por não haver um treinamento. Aproveitei e 

perguntei a ela, no caso de casais heterossexuais como é que ela aborda, ela 

respondeu: 

 

“Acho mais fácil, pergunto cadê sua esposa ou seu marido. Não 
tenho vergonha, pergunto diretamente. É diferente, como vou 
perguntar ‘cadê seu marido’ para uma sapatão”? (Priscila, 
18/11/2015). 

 

Na comunidade, essas famílias são conhecidas e a maioria sabe que se trata 

de um casal que constitui família. Algumas críticas podem ser ouvidas pelos 

vizinhos, mas ao questioná-las sobre isso, falam que não se importarem. Quanto ao 

recebimento da equipe de saúde, todas alegam receber bem os agentes e gostarem 

das visitas. 

Pelas observações em campo, pude ver que os ACS’s não percebiam as 

peculiaridades familiares existentes.  Apenas por minha convivência e insistência em 

saber deles o que eles pensavam sobre a diversidade familiar na comunidade foi 

que eles começaram a entender essa característica das famílias, de não serem 

iguais. Mesmo assim, conhecendo essas famílias, ainda existe uma aparente 

dificuldade em abordar o tipo de relação existente nos casais homoafetivos. Maria, 

ao falar sobre o relacionamentode Liliane e Samara, diz:  

 

“Eu sei que Liliane é casada é casada e mora com uma mulher, sei 
que vivem como marido e mulher, mas não pergunto sobre a vida, a 
intimidade dela. Quando chego na casa delas, pergunto sobre elas, 
sobre como estão na situação da saúde. Na verdade eu evito 
perguntar, porque acho que talvez elas não gostem que eu pergunte 
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ou que eu esteja querendo saber demais sobre a vida delas e sejam 
grossas comigo” (Maria, 22/09/2015). 
 
 

Assim, de acordo com o relato de Maria, existe uma dificuldade, mas também 

um receio, de se perguntar sobre o relacionamento vivido por esse casal. O receio 

em perguntar, pode estar vinculado ao preconceito que essas pessoas sofrem. Eu 

mesma ouvi muitas vezes, que lésbicas são grosseiras e ignorantes, da mesma 

forma, acredito que muita gente também tenha aprendido assim e pode ser que isso 

influencie o medo em Maria perguntar sobre a vida do casal formado por Liliane e 

Samara. 

 

4.2 O que pensam os ACS sobre a identidade de gênero e orientações 

sexuais dos usuários 

O trabalho dos agentes comunitários de saúde é o da inserção diária na 

comunidade por meio das visitas domiciliares. Através das visitas se conhece mais 

profundamente as características das famílias da microárea de sua atuação. 

Comentei anteriormente que o ACS é um morador da área de abrangência da ESF, 

como morador da comunidade o agente comunitário já conhece algumas das 

pessoas de quem é vizinho, mas apenas ser vizinho não é o suficiente para se 

conhecer como verdadeiramente vive e se constituem as famílias da área. 

Um diagnóstico da comunidade precisa ser levantado e para isto os cadastros 

realizados pelos agentes levantam dados que serão analisados e trabalhados pelas 

equipes de saúde local. As informações obtidas pelas fichas de cadastro necessitam 

ser respondidas verdadeiramente pelas pessoas para que o diagnóstico encontrado 

possa ser real, ou que se encontre o mais próximo dela. 

Existem as famílias mononucleares que são compostas por mãe, pai e filhos, 

as que são lideradas por mulheres que são mães solteiras, as que não existem pai 

ou mãe, pois este papel é exercido por outro membro da família, geralmente a avó. 

Há ainda as famílias constituídas por diferentes arranjos familiares e de gênero. 

Assim são percebidas as diferenças familiares na área de abrangência. 

Nas visitas domiciliares são feitas perguntas sobre o estado de saúde geral 

das pessoas da casa visitada. O gênero é abordado apenas na primeira visita onde 

se preenche as fichas de cadastros. Após este cadastramento para levantamento 
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dos primeiros diagnósticos de saúde das famílias, não seria mais necessário abordar 

os usuários no que se refere ao gênero ou orientação sexual. 

Os ACS pontuaram que não se sentem prontos para abordarem questões 

referentes à identidade de gênero das pessoas de suas micro áreas e sentem 

necessidade de uma capacitação quanto a essas questões.  

 

“Eu não gostei dessa ficha nova, jogaram elas em cima da gente e 
disseram p se virar. Ela é muito grande e cheia de detalhes, pede 
documentos e tudo mais, acho que não precisava ser assim. Não 
tivemos capacitação e ainda tem a parte de perguntar sobre a 
intimidade da pessoa. Eu não gostei!” (José Arnaldo, 14/05/2015). 
 

Nas colocações de José Arnaldo é notória uma insatisfação com relação à 

nova ficha de cadastro individual. Realmente ela é bem maior e possui mais 

detalhes que a anterior Ficha A. No entanto, o cadastro individual é bem mais 

detalhado e atende melhor as necessidades de saber sobre as doenças que as 

pessoas são ou foram acometidas. Entretanto, quanto à pergunta sobre identidade 

de gênero e orientação sexual, fica complicado para quem não possui uma 

informação ou treinamento fazer essas perguntas, até porque ele mesmo pode não 

saber do que está se tratando a pergunta. 

É complicado se fazer uma pergunta quando eu não sei do que estou falando, 

ou ao menos entendo as respostas quanto mais se for preciso explicar para algum 

usuário que não também não entenda. Então, resolvi questionar meus colegas e 

perguntei se algum compreendia o que seria identidade? Maria, com ar de riso, 

prontamente deu a resposta engraçadinha dela “identidade é o mesmo que RG, o 

documento, aquele que tem foto e a imagem do polegar”. Todos caíram rir, mas 

disseram que não entendiam, nem o que é identidade, nem gênero e nem identidade 

de gênero. 

Pensar na complexidade do cadastro individual faz refletir sobre como 

estamos evoluindo sobre as questões de gênero, mas ao mesmo tempo, precisamos 

também perceber que ainda existe uma deficiência na maneira das pessoas 

entenderem e tratarem desses assuntos. 

Algumas mudanças são percebidas, abordagens iniciais sobre o assunto 

estão acontecendo e pode-se constatar pela pequena menção que foi descrita no 
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“Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde”, entretanto ainda é pouco. A saúde, 

principalmente, a pública, deve estar atenta para as diferenças que compõem nossa 

sociedade. 

A diversidade familiar é entendida na ESF, de forma a constar em manuais e 

agora, a aparecer menção a gênero na ficha de cadastro individual. Mas na prática, 

especialmente quando observamos o trabalho do agente comunitário de saúde, 

percebemos que ainda a ESF deixa largo espaço entre teoria e prática. Precisa ficar 

claro para todos que as famílias estão para além do estabelecido padrão nuclear. De 

acordo com Miriam Grossi (2003), o reconhecimento da conjugalidade é um fato 

novo na construção das identidades homossexuais, a ESF é um excelente campo 

para podermos observar como se dão essas construções no âmbito familiar que eles 

constituíram. 

As famílias ainda nos dias atuais possuem desejo pela reprodução, 

independente do arranjo familiar no qual esteja inserida, entretanto quando falamos 

de reprodução biológica é ainda a mulher que fica atrelada ao encargo de 

engravidar. Ainda também as funções domésticas são atribuídas à mulher como se 

a casa fosse um espaço demarcado só seu, as vivências domésticas são suas, na 

casa e para o homem o espaço da rua, do trabalho (SARTI, 1989, DAMATTA, 

1987:31; DUARTE, 1986). Esse modelo é também predominante ainda hoje nos 

serviços de saúde, sendo pensado que sempre nas visitas domiciliares, a equipe 

será recebida pelas mulheres, pois estas são as que se encontram em casa. Com as 

mudanças percebidas nas configurações familiares, nota-se uma evolução que 

acontecendo quanto as responsabilidades passarem a ser compartilhadas e até 

mesmo uma forte liderança da mulher dentro da família, mesmo que de forma sutil. 

Na maioria das casas cadastradas é sempre a mulher que se mantém na ficha como 

a responsável pela família, especialmente em si tratando de saúde. 

 Os direitos sexuais e reprodutivos são ainda desconhecidos dessas mulheres 

que utilizam o programa de contracepção da unidade, não como um direito, mas 

como se fosse uma “doação generosa do governo” para com os pobres que não 

possuem condições de comprar o contraceptivo. Pedro Nascimento e Adriana 

Cavalcanti de Melo (2014), escreveram sobre insatisfações e conflitos referentes a 

contracepção e apontam que mudanças necessitam acontecer, pois para a 

população mais pobre é necessária uma real efetivação do SUS.  A mulher vem 
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assumindo gradativamente na sociedade um papel que antes era exclusivo do 

homem. Muitas mulheres na comunidade assumem a tarefa de provedoras da 

família, onde muitas vezes apenas seu salário é o único meio de suprir as 

necessidades básicas de sobrevivência de todos do lar. Pelo princípio da 

universalidade do SUS, este é aberto a todos os brasileiros, independente de classe 

social, ou condição financeira. Todos possuem garantia de atendimento mesmo que 

se possa pagar por uma consulta particular, este é um direito garantido. 

Algumas famílias da comunidade não são cobertas pela USF, isto quer dizer 

que elas podem ser atendidas, mas não possuem visitas realizadas por ACS’s e 

também não foram realizados cadastros dessas famílias. Caso necessitem de 

atendimento médico, a unidade está pronta para recebê-las por fazerem parte da 

área de abrangência. 

Para realizar cadastramento ou visitas domiciliares o agente comunitário de 

saúde precisa ser alguém que não encontre dificuldades em trabalhar com pessoas. 

A sua profissão exige contato diário com usuários, abertura e disponibilidade de 

diálogo com as pessoas que procuram os serviços de saúde. Alguns agentes são 

mais espontâneos, outros mais introspectivos, não existe um perfil que defina os 

ACS’s por um padrão. A característica individual de cada ACS, pode evidenciar 

também sua maneira de lidar com as famílias de suas micro áreas. 

No trabalho dos agentes se faz presente cotidianamente o acesso destes aos 

usuários. Da mesma maneira que os agentes saem às ruas para visitas domiciliares 

ou em busca ativa, estes também são procurados na unidade pelos usuários. 

Quando por algum motivo o cadastro não foi realizado na casa de algum usuário, 

estes são comumente vistos na unidade procurando pelo seu agente para realização 

do cadastro. Acontece algumas vezes de o cadastro ser realizado na unidade 

mesmo. O cadastro feito na unidade não seria o ideal de acontecer ou deveria existir 

apenas, quando as tentativas de realizá-lo no domicílio foram frustradas. 

Os cadastros precisam ser feitos nas casas para que o agente comunitário de 

saúde possa ver as condições de moradia e higiene no domicílio. Essa observação é 

importante, pois com ela é possível que possa ser criado alguma ação para que as 

pessoas que ali residam tenham consciência da importância da higiene para a 

saúde. 
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Durante o trabalho do ACS no domicílio ele observa a família, sua rotina, 

condições de higiene e limpeza e também procura saber sobre como anda os 

cuidados com a saúde. Se faz necessário romper com o modelo de atenção voltado 

somente em focar corpo e doença, conforme Cynthia Sarti: 

 

Centrada na noção de corpo em sua dimensão biológica, essa formação 
com base na biomedicina faz os profissionais operarem a partir de uma 
noção atomizada e objetivada do corpo e da doença, distante do universo 
relacional e intersubjetivo de família, ainda que se pretenda precisamente 
romper com este modelo de atenção (SARTI, 2010, p. 92). 

 
 

Na unidade suas observações são relatadas a equipe. Hábitos de higiene, 

cuidados pessoais e também alguns tipos de maus-tratos mais evidentes, como por 

exemplo, ao observar algum idoso acamado, excluído do convívio familiar sem 

cuidados básicos, tudo isso é repassado para médicos e enfermeiras na esperança 

de que possíveis soluções possam surgir. Assim, o trabalho dos ACS’s aponta 

dados importantes para formar o diagnóstico das famílias. Entretanto, um ponto 

importante é ponderar em uma reflexão sobre a dimensão higienista do trabalho do 

ACS, a doença ou saúde como observado ao trabalho dos agentes pode estar 

relacionada à situação social vivenciada, demonstrando o caráter controlista das 

políticas de saúde pública. A saúde está para além das práticas utilizadas e 

conceitos aplicados pelos profissionais: 

 

A saúde não deve se restringir ao tradicional conceito de prevenção, 
diagnóstico, tratamento e reabilitação, mas deve ser abordada também no 
contexto cultural, histórico e antropológico, onde estão os indivíduos que se 
querem ver saudáveis e livres de doenças.” (BRASIL, 2003, p.11). 
 
 

Com relação às abordagens sobre gênero, não parece estar definido a 

intenção em estarem inseridas as questões sobre “identidade de gênero” ou 

“orientação sexual” na ficha de cadastro individual. Apenas se percebe uma 

evolução das fichas antigas, onde havia uma classificação das pessoas por sexo e 

que agora com as novas fichas, passa a abordar as pessoas pela identidade de 

gênero. 

De tudo que foi visto até o momento, sabemos que os agentes têm 

compreensão das pessoas com diferentes “identidades de gênero” e “orientações 

sexuais” que existem nas famílias que eles acompanham. Eles relataram que 
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também entendem que muitas pessoas mesmo com o cadastramento optam por não 

revelar sua orientação sexual. Entretanto, mesmo as pessoas que revelam, os 

agentes referem dificuldade em abordar o assunto ou mesmo formas de tratamento 

para com essas pessoas. 

Para falar sobre gênero e sexualidade, de maneira explicativa, realmente se 

precisa de um entendimento sobre a temática. A cartilha de Jaqueline Gomes de 

Jesus (2012) é muito interessante por tratar essas questões de forma bastante 

didática e de fácil compreensão. A cartilha trata sobre identidade de gênero, 

orientação sexual, transexualidade e outros temas. Penso que, se uma cartilha como 

essa estivesse à disposição dos profissionais da saúde, muito já poderia ser 

absorvido por elas como compressão dessa temática. 

Os agentes precisam entender um pouco de todos os tópicos contidos no 

cadastro, não deveria bastar apenas cadastrar, mas entender o porquê das 

colocações de cada pergunta e não achar que servem apenas para gerar scores na 

Escala de Coelho, de modo a classificar e definir as famílias que necessitam mais e 

as famílias que necessitam menos visitas domiciliares. 

Claro que para que tudo isso ocorra às capacitações contínuas e frequentes 

precisam acontecer. Os próprios agentes de saúde cobram capacitações, mas 

relatam que querem capacitação verdadeira e eficiente.  

 

“Tem capacitação que deveria levar o nome de enrolação; que sinto 
raiva de ter saído de caso para ir escutar aquilo. Já escutei alguns 
colegas falarem que é porque não gosto, mas isso não é verdade, eu 
quero capacitação, mas quero estudar de verdade, aprender e não 
ouvir lorota” (Maria, 12/11/2014). 

 

A partir da fala de Maria percebe-se uma conotação de insatisfação com as 

capacitações oferecidas para a categoria. Não só Maria reclamou, mas também os 

ACS’s relataram a mesma situação. Eles reclamam que algumas capacitações 

parecem ser feitas somente para dar satisfação a verba destinada à ela, que 

algumas possuem um caráter político muitas vezes até partidário e que não parecem 

capacitação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como proposta central analisar o dia-a-dia dos 

agentes comunitários de saúde na área de abrangência da Estratégia Saúde da 

Família em um bairro popular de Natal, a partir de sua inserção na equipe e 

interação com os usuários do serviço de saúde local. Hoje, as famílias são à base do 

funcionamento da Estratégia Saúde da Família e os agentes comunitários de saúde 

atuam na comunidade como extensão dos serviços da unidade que são oferecidos a 

população. 

Quando foi criado o PSF a intenção era reduzir os índices de mortalidade 

maternos e infantis que estavam elevados e necessitavam uma ação direta para 

reduzi-los. Anteriormente o programa existente era o PACS, e nele havia uma 

atenção voltada especificamente à pessoa, o atendimento era mais individual. O 

Programa Saúde da Família modificou e passou a pensar nas famílias, então ele se 

reformulou e passos a ser Estratégia Saúde da Família. Os ACS’s são os 

responsáveis pelo acesso das pessoas ao serviço, estão sempre na linha de frente, 

pois eles são quem cadastram os usuários e somente após cadastramento é que se 

pode obter o atendimento na USF. 

 As fichas de cadastramento também passaram por mudanças, entretanto 

acontece com as fichas atualmente, uma modificação contrária ao que aconteceu 

aos programas. A ficha A, que antes era específica para o cadastramento familiar, 

foi substituída por duas fichas, uma que cadastra dados do domicílio e outra que 

cadastra as pessoas individualmente. Então, a Estratégia Saúde da Família, foca o 

cadastramento no indivíduo e não na família. 

Com a antiga ficha A, toda a família era cadastrada em uma única ficha, 

especifica para a família e que também continha um questionário referente aos 

dados do domicilio, como condições de moradia e higiene, por exemplo. As novas 

fichas de cadastros, apesar de focarem nos indivíduos e não na família, são 

instrumentos de inclusão por permitir inserir as pessoas na saúde pública, 

respeitando identidade de gênero e orientação sexual. 

Por esta pesquisa pudemos constatar que o treinamento que os agentes 

recebem para trabalhar com as famílias precisa ser mais frequente de maneira a 

acompanhar as mudanças sociais que ocorrem. As atualizações nos cursos de 
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capitação precisam ser efetivamente vivenciadas com práticas inovadoras que 

possam despertar o desejo dos ACS’s em se fazerem presentes. Com as 

modificações que ocorrem na sociedade, precisamos esperar que a ESF possa 

também acompanhar esse processo e passe a se aprimorar para o trabalho com 

essas diversas configurações familiares existentes.  

Ao abordar mudanças e transformações precisamos enfatizar que o período 

que enfrentamos atualmente no Brasil, ameaça a esperança de uma saúde pública 

universal abrangente como prega o princípio do SUS. A PEC 421 se coloca como 

possível sucateamento e precarização SUS, sinalizando abertura de planos de 

saúde populares como forma de criar ilusão à população de que será a melhor forma 

de vencer os desafios do atendimento corrompido. 

Concluo este trabalho relembrando o seu início, focado no trabalho do ACS e 

esperançosa nas mudanças do SUS por apresentar uma nova ficha de cadastro, 

que apresenta questões de gênero que foram inseridas por lutas de movimentos 

sociais e demarcadas no Ministério da Saúde como Política Nacional de Saúde 

LGBT. Algo novo, uma evolução, ainda que mereça algumas críticas por ser 

colocada de maneira pouco didática, tanto aos agentes quanto aos usuários dos 

serviços, mas é uma grande mudança. Antes não se falava em gênero, em gays ou 

transexuais. Agora, é diferente, mas já há prenúncio de transformação. Termino o 

trabalho, diferente de como comecei. Contudo, o contexto político modificou-se 

totalmente, um governo ilegítimo assume e propõe suas mudanças. Então, cabe 

aqui registrar que caso a PEC 241 seja aprovada, não se sabe como ficará, 

sobretudo para as políticas sociais, que são as que demandam mais preocupação 

nesse contexto de incertezas e turbulências.  
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ANEXOS 

 

A) FICHA A35 

 

Frente                                                                                   Verso 

 

 
Fonte: fornecida pela Unidade de Saúde. 

 

 

 

 

 

                                                           

35  A Ficha A foi substituída pelas atuais fichas de cadastros individual e domiciliar. 
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B) FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR 
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C) CADASTRO INDIVIDUAL 
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D) FICHA DO CADASTRO INDIVIDUAL (verso)
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E) CARTÃO DO SUS 
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F) APLICABILIDADE DA ESCALA DE COELHO36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

36 A cada item encontrado na casa é atribuído um escore. Exemplo, se na casa moram cinco 

pessoas e entre elas tem um acamado, um diabético. A casa possui três cômodos. Então, segundo a 
Escala de Coelho, a soma ficará assim: Acamado, vale 3 pontos + Diabético (doença crônica), vale 2 
+ relação cômodo/morador (são cinco pessoas em 3 cômodos), vale 3. Então o resultado é 8 (3+2+3), 
que corresponde a classificação de risco R2. 



130 

 

 

 

 

 


	SUMÁRIO
	1. TRABALHO DE CAMPO: A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E A COMUNIDADE
	1.1 A Comunidade e a Unidade de Saúde da Família
	1.2  Composição da Estratégia Saúde na Família da unidade de saúde da família estudada
	1.3 Quem são os agentes comunitários de saúde da localidade?
	1.4 Uma intercorrência pelo caminho
	1.5  Sobre a escolha das famílias e entrevistas

	2. AS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE E O ATENDIMENTO DE SAÚDE LOCAL
	2.1 O imaginário das famílias sobre os ACS’s
	2.2 A aceitação ao cadastro
	2.3 Entre segredos e desafetos: cada família com seu agente
	2.4 Entre conflitos e soluções
	2.5 Conflitos fora da unidade
	2.6 Conflitos dentro da unidade
	2.7 Conflitos de fora para dentro da unidade
	2.8 Conflitos de dentro para fora da unidade
	3.3 O agente comunitário de saúde e o cadastramento individual: abordagens sobre o gênero
	3.4 “Gênero, todos sabem o que é?” O ACS e as dificuldades em abordar identidade de gênero e orientação sexual
	3.5 Famílias e identidade de gênero
	Neste quarto capítulo trato sobre a prática cotidiana dos ACS em seu trabalho na comunidade com as famílias cadastradas. As famílias da comunidade possuem características particulares e se diferentes umas das outras. Assim, as famílias são acompanhada...
	Saber o que pensam os ACS sobre a identidade de gênero e orientações sexuais dos usuários é relevante para identificarmos o preparo do agente comunitário de saúde em lidar com as questões de gênero que permeiam o ambiente da ESF.
	4.2 O que pensam os ACS sobre a identidade de gênero e orientações sexuais dos usuários

	REFERÊNCIAS

