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Introdução

Competências e atribuições do ACS 

1

2

Em Belo Horizonte (BH), a Estratégia Saúde da Família (ESF) foi implantada em 2002 e con-
fi gura o modelo assistencial da Atenção Primária à Saúde (APS). A ESF é formada por equipes 
de Saúde da Família (eSF), nas quais o agente comunitário de saúde (ACS) é um dos integran-
tes e possui função primordial para integração entre o serviço de saúde e a comunidade.

O trabalho do ACS destaca-se pela importância na efetivação das diretrizes assistenciais 
do Sistema Único de Saúde (SUS), tais como: coordenação do cuidado, vigilância em saúde, 
diagnóstico das necessidades do território e gestão da equidade. Além disso, possui relevante 
contribuição nas ações de promoção da saúde e prevenção de agravos, por meio de ações 
educativas que podem ser realizadas em domicílios ou em espaços coletivos do Centro de 
Saúde (CS) ou da comunidade.

A profi ssão do ACS está regulamentada pela lei n.°10.507, de julho de 2002 e deve ser su-
pervisionada, acompanhada e coordenada pelo enfermeiro, conforme portaria do Ministério da 
Saúde (MS) n° 2.436, de 21 de setembro de 2017.

O ACS promove integração entre a eSF e a comunidade do território sob sua responsabilida-
de e obtém informações essenciais para o planejamento das ações em saúde, com base nas 
necessidades da população. Entre suas ações incluem-se o cadastramento das famílias e dos 
domicílios; colaborar na identifi cação de fatores de risco e condições de saúde na população 
cadastrada, no levantamento das necessidades da população, considerando a complexidade 
ou gravidade das situações encontradas.

Espera-se com este manual, contribuir para que o ACS atue de maneira ética, crítica, reflexiva 
e seja capaz de transformar-se e de transformar a realidade a sua volta. Tem como objetivo 
aprimorar as competências para que o profi ssional possa desenvolver ações de integração 
social, vigilância, promoção da saúde e prevenção de eventos e agravos na família e na comu-
nidade, em conjunto com os demais profi ssionais da eSF e equipe multiprofi ssional ampliada.

Este documento, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) de Belo Horizonte, 
será um norteador da prática profi ssional do ACS na busca pela melhoria contínua na qualida-
de do cuidado ofertado. Sua construção deu-se de maneira coletiva e participativa, a partir de 
uma comissão constituída por equipe multiprofi ssional com representações dos níveis: central, 
regional e local.

O trabalho do ACS deverá estar fundamentado em duas dimensões principais de atuação: 
uma política, representada pela inserção da temática saúde nos espaços coletivos de discus-
sões visando transformar os fatores determinantes e condicionantes de saúde presentes na 
região; e outra mais técnica, relacionada à sua atuação direta junto aos usuários e suas famí-
lias, realizando intervenções para promover saúde e prevenir agravos a partir da vigilância dos 
grupos mais vulneráveis e de condições clínicas específi cas (SILVA e DALMASO, 2002; PUPIN 
e CARDOSO, 2008).

As atribuições do ACS da rede SUS-BH estão fundamentadas na Portaria nº 2.436, de 21 
de setembro de 2017, do Ministério da Saúde (MS), que estabelece a revisão das diretrizes da 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e no Decreto Municipal n° 13.090, de março de 
2008, que cria o cargo e defi ne as atribuições. O livro “Avanços e Desafi os na Organização da 
Atenção Básica à Saúde em Belo Horizonte” de 2007 e o Manual da Enfermagem da APS de 
BH de 2016 são instrumentos utilizados para direcionar as ações desses profi ssionais.
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Os agentes comunitários de saúde do município de Belo Horizonte são empregados públicos 
celetistas vinculados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) orientados pela Lei nº 13.595, 
de 5 de janeiro de 2018 e regidos pelos dispositivos desta lei e das demais legislações pertinentes.

Os ACS são pessoas selecionadas dentro do próprio contexto comunitário para atuar junto à 
população, conforme preconizado pela Lei 10.671, de 25 de outubro de 2013: "Art.2º- residir na 
área da comunidade distrital em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo 
seletivo público, salvo nos casos em que adquirir imóvel residencial, até que surja vaga em sua 
área de residência, ou nas hipóteses de haver conflítos com a comunidade na área de sua atua-
ção que possa colocar em risco sua vida e/ou incolumidade física". Acredita-se que, por ser parte 
da comunidade em que vive e para quem trabalha, o ACS compartilha o mesmo contexto social 
e cultural e, desta forma, conhece melhor as suas necessidades (SILVA e DALMASO, 2002).

O ACS está sujeito aos direitos e deveres do regime disciplinar previsto na Lei municipal nº
7.169/96 no que for compatível com o regramento da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), conforme disposto no parágrafo único, do art. 1° do Decreto Municipal nº 13.090, de 
março de 2008, que regulamenta a Lei municipal nº 9.490, de janeiro de 2008, que instituiu o 
emprego público efetivo de agente comunitário de saúde.

O cumprimento de horário, subordinação à chefi a, compromisso com a guarda de docu-
mentos e responsabilidade na veracidade das informações registradas nos instrumentos de 
trabalho são alguns dos deveres do ACS e a inconformidade é passível de sanções legais, 
competindo à Corregedoria-Geral do Município coordenar e executar as atividades relativas à 
disciplina desse empregado público.

As competências e atribuições do ACS no SUS-BH estão descritas a seguir:

• Realizar visitas domiciliares regulares às famílias e indivíduos com referência média 
de uma visita/família/mês e minimamente 10 visitas à casas aberta/dia. O intervalo das 
visitas pode ser diminuído de acordo com o planejamento da eSF em casos de agravos 
de saúde, maior vulnerabilidade social e condições que necessitem de acompanhamen-
to sistemático, inclusive acamados.

• Realizar visita domiciliar compartilhada com outros profi ssionais, com membros da eSF, 
NASF-AB e saúde mental conforme pactuado nas reuniões de matriciamentos.

• Nas microáreas de baixo risco não vinculadas às eSF, realizar visitas aos domicílios 
com indivíduos em condições de vulnerabilidade de acordo com o planejamento do 
Centro de Saúde a partir das necessidades identifi cadas.

• Realizar visitas regulares aos pacientes que necessitem de insumos fornecidos pela 
SMSA, com olhar crítico para utilização e armazenamento adequado desses materiais 
no domicílio informando à eSF qualquer anormalidade.

• Cadastrar e manter atualizado os dados de saúde das famílias e dos indivíduos de sua micro-
área nos formulários e nos sistemas de informação vigentes como: nascimentos, óbitos, do-
enças e outros agravos à saúde, para fi ns de planejamento das eSF, garantindo o sigilo ético.

• Registrar a visita domiciliar das famílias e dos indivíduos de sua microárea nos formulá-
rios e nos sistemas de informação vigentes para fi ns de planejamento das eSF, garan-
tindo o sigilo ético.

• Utilizar as informações sistematicamente para diagnóstico situacional, planejamento, 
organização e avaliação das ações em conjunto com a eSF, considerando as caracte-
rísticas sociais, econômicas, culturais, demográfi cas e epidemiológicas do território.

• Elaborar o croqui com a delimitação de sua microárea, em conjunto com o enfermeiro 
da equipe.

• Construir o mapa vivo da microárea, destacando as instituições ou estabelecimentos 
como creches, abrigos, escolas, igrejas, presídios, ILPI da área de abrangência e ou-
tros, atualizando-o sempre que necessário.
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• Participar efetivamente das reuniões de equipe, matriciamentos, atividades de educa-
ção permanente, promoção e prevenção à saúde.

• Participar efetivamente da supervisão desenvolvida pelo enfermeiro, fornecendo infor-
mações relacionadas às suas atividades, esclarecendo as inconformidades de cadas-
tros e difi culdades de execução de visitas domiciliares.

• Registrar, atualizar e acompanhar as ações de vigilância em saúde.
• Orientar indivíduos, famílias e grupos sociais quanto aos fl uxos, rotinas e ações e o 

funcionamento dos serviços ofertados pelo Centro de Saúde como: vacina, curativos, 
farmácia, aferição de sinais vitais, coleta de exames laboratoriais, agendamentos de 
consultas entre outros. É importante que o ACS informe ainda sobre o horário de fun-
cionamento dos setores, documentação necessária para acessar os serviços e as espe-
cifi cidades como, por exemplo, o dia de inventário e de recebimento de medicamentos 
na da unidade.

• Identifi car os usuários que não aderiram às atividades programadas, ações de vigilância 
epidemiológica ou outras que tenham sido previstas pela eSF, convidando e estimulan-
do a sua participação e comunicando aos outros membros da equipe os casos em que 
a sensibilização não foi sufi ciente.

• Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo am-
biental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores, realizan-
do o apoio no bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos.

• Colaborar no controle e combate as arboviroses, conforme orientação da nota técnica 
01/2019 - Gerência de Atenção Primária à Saúde /Diretoria de Zoonoses e do Ministério 
da Saúde.

• Informar aos usuários sobre a marcação de consultas e exames especializados, caso o 
Centro de Saúde não consiga realizar o contato telefônico com o usuário.

• Comunicar ao usuário sobre a visita domiciliar, primeiro agendamento de atendimento 
individual/coletivo do NASF-AB e da Equipe de Saúde Mental e remarcações excepcio-
nais, preferencialmente dentro da rotina de trabalho do ACS.

• Acompanhar o Tratamento Diretamente Observado (TDO) e registrar em formulário próprio.
•  Estimular a autonomia e o autocuidado, de acordo com o planejamento da equipe, res-

peitando as escolhas do usuário.
• Estimular a participação da comunidade em ações que busquem melhoria das condi-

ções de vida e saúde, identifi cando parceiros e recursos existentes na comunidade que 
possam potencializar as ações intersetoriais.

• Incentivar a comunidade a atuar em espaços de participação popular e controle social, 
bem como no planejamento, acompanhamento e avaliação das ações locais de saúde.

• Acompanhar e registrar nos sistemas de informação e no mapa de acompanhamento 
do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros programas sociais equivalentes, às con-
dicionalidades de saúde das famílias benefi ciárias.

• Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específi ca da cate-
goria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, estadual ou municipal (Portaria 
n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde).

• Informar à recepção os óbitos da microárea para que os prontuários físicos dos usuários 
possam ser arquivados.

• Organizar e arquivar no Centro de Saúde as fi chas de visita domiciliar e cadastral por 
família, em ordem alfabética tendo como referência o nome do responsável familiar.
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Sigilo, direito à privacidade e confi dencialidade

Respeito à autonomia do usuário

3.1

3.2

Aspectos éticos no trabalho do ACS3

O trabalho do ACS deverá ser pautado nos princípios constitucionais que regem a adminis-
tração pública, segundo Art. 37 da Constituição Federal, no qual destacamos os princípios da 
legalidade, moralidade e efi ciência.

Pelo princípio da legalidade, o ACS atuará conforme a legislação vigente, caso contrário, 
será responsabilizado pelos seus atos. O princípio da moralidade pressupõe que a conduta do 
ACS deverá ser realizada com ética e boa fé, e o princípio da efi ciência qualifi ca as atribuições 
dentro da responsabilidade, respeito e humanização otimizando tempo e custos.

Em resumo, o trabalho do ACS envolve uma diversidade de relações estabelecidas com 
as famílias, nas quais os problemas como doenças, desemprego, pobreza, confi dências que 
exigem sigilo profi ssional, implicações legais, violência intrafamiliar, problemas relacionados 
à moradia, ameaça pelo crime organizado, uso/abuso de drogas lícitas e ilícitas, convivência 
com pessoas que vivem na ilegalidade, constituem um genuíno desafi o do cuidado continuado 
à saúde (VIDAL, 2015).

Diante desse desafi o, faz-se necessária a sistematização de normas que orientem a relação 
entre o ACS e usuários/famílias, pautada na ética. Dentre os princípios éticos mais relevantes 
para a relação entre o ACS e o usuário incluem-se o sigilo, o direito à privacidade, à confi den-
cialidade e o respeito à autonomia (FORTES, 2004; SIQUEIRA-BATISTA et al., 2015; RIBEIRO 
et al., GOUVEA; CASOTTI, 2017).

As informações coletadas dentro do domicílio são privadas dos indivíduos e de suas famílias 
e deverão ser tratadas de maneira ética, resguardando o sigilo e a confi dencialidade assim 
como toda informação que o ACS venha a conhecer no exercício de suas atividades.

Durante as visitas domiciliares, nas quais existe uma maior difi culdade do usuário em manter 
a sua privacidade, o ACS deverá ter especial atenção na obtenção de informações, pois nem 
sempre existe um espaço reservado para a conversa. Estar atento a outros indivíduos que 
estão por perto e intervir, se necessário, com uma mudança de ambiente ou até mesmo inter-
rompendo a visita, é de extrema importância.

A equipe deverá defi nir com precisão quais informações o ACS coletará nos casos de vigi-
lância de agravos à saúde, para além dos dados presentes no formulário de acompanhamento.

Diante das atribuições do ACS, fi ca claro que sua atuação não contempla acesso ou registro 
ao prontuário clínico do usuário. Contudo, informações relevantes trazidas em reunião deverão 
ser discutidas nas reuniões de eSF, garantindo a continuidade do cuidado.

Autonomia relaciona-se com tomada de decisão. Uma pessoa autônoma é capaz de de-
liberar, decidir entre as alternativas que lhe são apresentadas, podendo atuar conforme sua 
escolha. Para o ACS, respeitar o usuário como agente autônomo signifi ca ser capaz de acatar 
o seu direito de opinião própria, de fazer escolhas e agir de acordo com seus valores e crenças, 
mesmo que suas opções possam discordar das indicações técnicas.

A mudança de estilo de vida pressupõe previamente uma tomada de decisão que é sempre 
pessoal. Os profi ssionais de saúde precisarão compreender este limite e aceitar a liberdade de 
escolha das pessoas, mas sempre estimulando a reflexão do usuário em relação aos potenciais 
ganhos com a implementação de mudanças.
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É necessário que o ACS esteja sempre atento para o limite entre a desejável postura persua-
siva nas suas orientações, na qual tenta mudar a prática ou hábito de vida do usuário por meio 
do diálogo e compartilhamento de decisões, e uma indesejável postura coercitiva, que tenta 
obrigar o usuário a adotar determinada prática ou estilo de vida, sem levar em consideração o 
necessário protagonismo do usuário e sua autonomia.

Na abordagem persuasiva, será importante escutar as justifi cativas do usuário por não se-
guir o recomendado; orientar que situações de excesso no trabalho, comida inadequada, fumo 
e problemas familiares poderão ocasionar adoecimento e oferecer alternativas disponíveis na 
APS ou em outros equipamentos sempre considerando a limitação do usuário de horário ou o 
deslocamento no território.

Conhecendo o território 4

O território é um espaço dinâmico, em constante construção e transformação, que promove 
condições para o desenvolvimento de saúde ou doença. É caracterizado pelo conjunto de si-
tuações históricas, ambientais, sociais, culturais, geopolíticas, ideológicas e econômicas, onde 
as pessoas e as famílias residem, circulam, trabalham e constroem seus hábitos de vida.

O conhecimento do território é o ponto de partida para a organização das ações do ACS nas 
práticas de promoção e vigilância em saúde.

Para fi ns de organização do processo de trabalho das equipes de Saúde da Família, o território 
em Belo Horizonte é dividido em nove Regionais de Saúde: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, 
Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. O território das regionais é dividido em áreas 
de abrangência dos CS, que por sua vez são subdivididas em setores censitários e microáreas.

O setor censitário é a unidade territorial estabelecida para fi ns de controle cadastral pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE). Cada setor possui um código de identifi cação 
e é classifi cado de acordo com o Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS).

O IVS é um indicador sintético que agrega dados relacionados ao saneamento, habitação, 
escolaridade, renda e à pavimentação, e tem por objetivo analisar as características de grupos 
populacionais vivendo em determinadas áreas geográfi cas. Quanto mais elevado IVS, maior é 
a vulnerabilidade daquele setor censitário, em relação ao adoecimento e risco de morte.

A área de abrangência é defi nida como o conjunto de microáreas sob responsabilidade de 
um Centro de Saúde e são delimitadas por ruas, rios, avenidas, travessas, becos, praças e 
barreiras geográfi cas.

Para fi ns de georreferenciamento, o setor censitário não pode ser dividido entre Centro de 
Saúde e as eSF; já a microárea pode fazer parte de um ou mais setores censitários, desde que 
estes estejam em uma mesma eSF.

As microáreas, por sua vez, são defi nidas pela SMSA a partir da caracterização de um es-
paço urbano delimitado. O tamanho da microárea pode variar de acordo com a concentração 
populacional e com a vulnerabilidade da população, levando em consideração a homogeneida-
de socioeconômica sanitária, isto é, reúne espaços onde se concentram grupos populacionais 
com características semelhantes.

Dentro de uma microárea, a moradia é o menor espaço de agregação social familiar ou de 
grupos de indivíduos em um território, sendo o local nos quais estão estabelecidas as rela-
ções cotidianas familiares. Existem diversos tipos de moradia como, por exemplo, domicílios, 
pensões, abrigos, repúblicas, ILPI, espaços nos quais vivem população em situação de rua e 
populações privadas de liberdade.



DIRETRIZES TÉCNICAS PARA O TRABALHO

11

Figura 1 - Distribuição geográfi ca das regionais de Belo Horizonte.

Fonte: PBH.
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Figura 2 - Distribuição espacial das regionais de Belo Horizonte por categoria de IVS em  2003 e 2012.
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Figura 3 - Mapa de setores censitários e área de abrangência de Centro de Saúde.
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Planejamento do percurso    4.1

Planejar o percurso é uma etapa essencial do processo de trabalho do ACS, deverá ser feito 
semanalmente com o enfermeiro durante a supervisão utilizando o Instrumento de planejamen-
to de visitas do ACS (anexo 02). É um processo dinâmico e contribui para a organização do 
serviço, determinando o número de visitas por dia e qual o local. O objetivo é otimizar o traba-
lho do ACS possibilitando que os usuários que necessitem mais recebam um número maior de 
visitas e com maior agilidade.

A realização da visita domiciliar (VD) para o reconhecimento do território e das necessidades 
de saúde da população adscrita é organizada atualmente na microárea por quarteirão ou por 
arruamento. O que se preconiza neste documento é o uso da metodologia por quarteirão.

Metodologia de trabalho4.2

A metodologia de trabalho por quarteirão consiste no acompanhamento das pessoas por 
quadras. Os dados codifi cados por quarteirões permitem que se faça o georreferenciamento, 
com utilização de bases geográfi cas processadas pela Empresa de Informática e Informação 
do Município de Belo Horizonte (Prodabel), possibilitando a análise espacial das ações e dos 
indicadores epidemiológicos e operacionais, instrumentos balizadores para tomadas de deci-
sões. Essa lógica otimiza o tempo para identifi cação de agravos prevalentes e problemas na 
comunidade. Os quarteirões podem ser regulares, quando é circundado totalmente, ou irregu-
lares, quando não é possível circundá-lo totalmente. Todas as quadras possuem um código ge-
rado pela Prodabel e fornecido para as unidades de saúde através de mapas produzidos pela 
Gerência de Assistência, Epidemiologia e Regulação (GAERE). Esse código é essencial para 
a lógica de trabalho na metodologia do quarteirão.

Para as equipes que trabalham na visita por arruamento, a transição para a organização por 
quarteirão deve seguir os seguintes passos:

• A gerência da unidade deverá pactuar com a eSF da unidade essa mudança.
• As ações deverão ser planejadas entre o gerente da unidade, o enfermeiro, o ACS e o 

encarregado da zoonoses.
• Obter o mapa da área de abrangência com representação dos quarteirões (caso a eSF 

não disponha desse mapa, solicitar cópia junto à GAERE; em áreas com quarteirões 
irregulares (vide fi gura 4), o ACS descreverá o perímetro do entorno do conjunto de do-
micílios que corresponderá a um quarteirão incluindo a barreira geográfi ca.

• Elaborar o croqui da área de abrangência (vide detalhamento abaixo sobre a elaboração 
do croqui).

• Reconhecer famílias e número de pessoas em cada quarteirão.
• Encaminhar para a GAERE o levantamento do número de pessoas e famílias por quar-

teirão para a redefi nição das microáreas de acordo com os critérios de risco.
• Solicitar ao gerente da unidade a mudança de percurso dos ACS que encaminhará a 

solicitação para a GAERE que seguirá o fluxo da SMSA.
• Solicitar que todos os ACS representem o seu percurso no croqui, seguindo a lógica de 

quarteirão da direita para esquerda.
• Atualizar o cadastramento dos usuários, em consonância com as alterações feitas no 

percurso, a partir das visitas regulares aos domicílios de sua área de abrangência.
• Transpor usuários do Programa Bolsa Família afetados pela mudança de microárea 

para sua nova equipe. 
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Figura 4 - Representação geográfi ca do quarteirão.
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Figura 5 - Representação geográfi ca do quarteirão regular.
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Figura 6 - Representação geográfi ca de quarteirões irregulares.
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Figura 7 - Representação geográfi ca de quarteirões irregulares – aglomerados
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Reconhecimento geográfi co e croqui    4.3

O Reconhecimento Geográfi co (RG), de maneira sistemática, registra informações sobre 
o número de quarteirões e imóveis existentes, a disposição de cada localidade em relação à 
vizinhança, facilitando a localização e o deslocamento dentro do território.

O RG facilita o planejamento de ações de bloqueio de transmissão de doenças, ações comu-
nitárias, panfletagens, orientação aos moradores, cobertura das ações executadas, dimensio-
namento das necessidades de saúde para alocação adequada dos recursos, classifi cação das 
áreas de vulnerabilidades, dentre outras aplicabilidades.

O Reconhecimento Geográfi co deverá ser representado grafi camente na forma de croqui da 
localidade, em papel. As convenções estão representadas na fi gura 8.

O croqui é o desenho da área de visita domiciliar permite uma visualização microárea do 
ACS. Deverá ser produzidas pelo próprio ACS em uma folha de papel A4, constando as qua-
dras com os domicílios, comércios, igrejas, ILPI, creches, terrenos baldios, equipamentos da 
comunidade, ruas, avenidas, becos, praças, caminhos, lagoas, rios, córregos, escolas, postos 
de saúde, correios, delegacia policial, aeroportos, parques, praças, comércio entre outros. O 
objetivo é facilitar o detalhamento e a visualização do território possibilitando classifi car áreas 
de vulnerabilidade à saúde e priorizar regiões consideradas de maior ou menor risco para ado-
ecer e/ou morrer. O croqui de uma microárea está representado na fi gura 9.
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Figura 8 - Convenções para o reconhecimento geográfi co.
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Figura 9 - Representação do  croqui de uma microárea.

Quadro 1 - Padronização de símbolos para o mapa inteligente.
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33
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451
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Mapa inteligente/Mapa vivo 4.4

O mapa inteligente deverá ser construído a partir dos croquis e tem como objetivo identifi car, 
em cada quadra, as situações de maior vulnerabilidade e necessidade de acompanhamento 
pela eSF. Entre essas situações, incluem-se as crianças menores de dois anos, gestantes, 
idosos acamados/domiciliados, pessoas com defi ciência, diabéticos, hipertensos, tuberculose, 
dengue, benefi ciários do Programa Bolsa Família, evento sentinela em saúde bucal, dentre ou-
tras. O mapa inteligente é dinâmico e acompanha as mudanças de saúde ocorridas na família 
favorecendo a integração assistencial e ambiental do território.

Segue abaixo a padronização de símbolos a ser utilizada pela ACS para construção do Mapa Vivo.

PADRONIZAÇÃO DE SIMBOLOGIA PARA O MAPA INTELIGENTE

Gestante

SÍMBOLO       SITUAÇÃO DE SAÚDE

HAS - Hipertensão
Arterial Sistêmica

DM - Diabetes Mellitus

Criança < 2 anos

Acamados

TB - Tuberculose

Saúde Mental

Bolsa Família

Pessoas c/ deficiência

PADRONIZAÇÃO DE SIMBOLOGIA PARA O MAPA INTELIGENTE

Recém-nascido Idoso

SÍMBOLO       SITUAÇÃO DE SAÚDE SÍMBOLO       SITUAÇÃO DE SAÚDE

Outros
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Figura 10 - Exemplo de mapa inteligente.

Na situação de agravos ‘’outros’’, é importante que o ACS sinalize as demais situações rele-
vantes que merecem destaque e devem ser levadas para discussão com os demais membros 
da eSF. Quando houver mais de uma situação de saúde na mesma família, poderá ser utilizado 
mais de um símbolo.

Vale ressaltar que a formulação desses mapas traz consigo potencialidades, podendo 
constituir-se em uma produção importantíssima na aproximação entre a equipe e o terri- 
tório, dependendo das maneiras como é realizada e utilizada.

•  Facilita o planejamento das ações da equipe de Saúde da Família.
• Possibilita planejar o percurso das visitas de cada dia sem desperdiçar tempo.
• Mostra os caminhos mais fáceis para se chegar a um determinado local da microárea.
• Dá visibilidade, por meio de símbolos, às casas com famílias em situação de risco e que 

necessitam ser priorizadas pela equipe.
• Mostra toda a microárea, dando uma visão global do trabalho a ser executado por todos 

os profi ssionais de saúde.
• Mostra as barreiras geográfi cas que difi cultam o caminho das pessoas até os serviços 

de saúde (rios, morros, mata cerrada, etc.).
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Gestante

LEGENDA

HAS - Hipertensão
Arterial Sistêmica

DM - Diabetes Mellitus

Criança < 2 anos

Acamados

TB - Tuberculose
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A visita domiciliar no território5

CRIANÇAS GESTANTES ADULTOS IDOSOS

Bebês que nasceram 
com menos de dois qui-
los e meio. Benefi ciá-
rias do programa Bolsa 
Família.

Portadoras de doença 
crônicas não infeccio-
sas: Diabetes Mellitus, 
Hipertensão Arterial Sis-
têmica, obesidade, com 
transtornos mentais.
Tabagistas, etilistas 
e usuárias de drogas 
ilícitas.
Benefi ciárias do progra-
ma Bolsa Família.

Portadores de doenças 
crônicas: Diabetes Melli-
tus, Hipertensão Arterial 
Sistêmica, obesidade, 
transtornos mentais.

Acamados/ restritos ao 
leito ou ao domicílio.
Dependentes de vida 
diárias.
Risco de queda.
Défi cit cognitivo.
Portadores de doenças 
crônicas: Diabetes, Melli-
tus, Hipertensão Arterial 
Sistêmica, obesidade, 
transtornos mentais.

Faltosos na puericultura 
e/ou vacinações. 
Em uso de algum tipo 
de insumos fornecidos 
pela PBH.

Que não iniciaram ou 
Faltosas no pré-natal. 
Não imunizadas.
Em uso de algum tipo 
de insumo fornecido 
pela PBH.

Sem adesão ao tra-
tamento de doenças 
crônicas.
Em uso de algum tipo 
de insumos fornecidos 
pela PBH.
Pessoas com defi ciên-
cia e BPC.

Sem adesão ao trata-
mento ou com difi culda-
des para adesão.
Em uso de algum tipo 
de insumos fornecidos 
pela PBH.
Pessoa com defi ciência 
e BPC.

Quadro 2 - Situações de riscos e  vulnerabilidades em todos os ciclos de vida para visita domiciliar.

A visita domiciliar é um instrumento de intervenção fundamental da estratégia de saúde da 
família que possibilita ao profi ssional conhecer o contexto de vida do usuário e a constatação 
”in loco” das reais condições de habitação, bem como a identifi cação das relações familiares. 
Além disso, facilita o planejamento da assistência por permitir o reconhecimento dos recursos 
que a família dispõe. 

Os agentes comunitários de saúde constroem o elo entre os usuários e o CS por meio da 
visita domiciliar (VD). É um momento importante e estratégico para se estabelecer e fortalecer a 
relação de vínculo com usuários e famílias (BARALHAS e PEREIRA, 2011; SANTOS e MORAIS, 
2011). A VD é a oportunidade para que o profi ssional conheça as necessidades da família, atra-
vés da escuta ativa, e os auxilie na resolução dos problemas evidenciados (CARLI et al., 2014).

A VD precisa ser devidamente planejada para que alcance os objetivos. Quando o ACS sai 
da unidade, é necessário ter um direcionamento de onde, porque, o que levar e como abordar 
os usuários na comunidade. Deverá usar sempre trajes adequados, abolindo o uso de short, 
bermudas, camisetas, minissaias e roupas decotadas.

O objetivo é obter o máximo de informações úteis que possibilite descobrir as reais neces-
sidades de saúde da população da área de abrangência e garantir a vigilância em saúde. É 
importante ressaltarmos que a visita realizada poderá ser o primeiro contato da população com 
o serviço de saúde, por este motivo é de suma importância ser bem realizada. A explicação aos 
moradores sobre o objetivo da visita, a frequência, como são ofertados os serviços no CS, deve 
ser sempre realizada e com o cuidado para não invadir a privacidade das pessoas.

No cotidiano do ACS é comum encontrar, práticas culturais como: uso de chás, rezas, ben-
zeduras, simpatias, oferendas, ritos de purifi cação, entre outros. Assim, é fundamental que o 
profi ssional respeite essas crenças e práticas, para que possa conferir maior efetividade às 
ações em saúde realizadas pela eSF.

Durante a VD o ACS deverá estar atento e sensibilizado a situações de riscos e vulnerabili-
dades em todos os ciclos de vida (quadro 2).
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Quadro 2 - Situações de riscos e  vulnerabilidades em todos os ciclos de vida para visita domiciliar. 
                  (continuação)

 Desnutridas e obesas. Desnutridas e obesas.
Pessoas com sobrepe-
so e com estilo de vida 
sedentário.

Desnutridos e obesos.

Atraso no crescimento 
e/ou desenvolvimento, 
criança com defi ciên-
cia e com Benefício de 
Prestação Continuada 
(BPC).

Faltosas no pré natal de 
alto risco, pessoa com 
defi ciência e BPC.

Pessoas em uso do 
tabaco, álcool e drogas 
ilícitas.

Necessitados de cui-
dadores, mas que não 
possuem alguém que 
exerça essa função e 
insufi ciência familiar 
e/ou insufi ciência de 
cuidado.

Situações de violências 
em suas múltiplas for-
mas e em situações de 
violação de direitos.

Situações de violências 
em suas múltiplas for-
mas e em situações de 
violação de direitos.

Situações de violências 
em suas múltiplas for-
mas e em situações de 
violação de direitos.

Situações de violências 
em suas múltiplas for-
mas e em situações de 
violação de direitos.

Em uso de vários medi-
camentos ou que tenha 
várias  doenças.

Em uso de vários medi-
camentos ou que tenha 
várias doenças.

Em uso de vários medi-
camentos ou que tenha 
várias doenças.

Em uso de vários medi-
camentos ou que tenha 
várias doenças.

Baixa escolaridade da 
mãe e falta de acesso a 
rede de apoio social.

Baixa escolaridade e 
falta de acesso a rede 
de apoio social.

Baixa escolaridade e 
falta de acesso a rede 
de apoio social.

Baixa escolaridade e 
falta de acesso a rede 
de apoio social.

Filhos de mães tabagis-
tas, etilistas, usuárias 
de drogas ilícitas na 
gravidez.

Gestante com doenças 
infecciosas (Sífi lis, HIV, 
toxoplasmose, hepatites 
virais, leishmaniose, 
esquistossomose).

Pessoa com doenças 
infectocontagiosas (Sifi -
lis, HIV, hepatites virais, 
tuberculose, hansení-
ase, esquistossomose, 
leishmaniose, outros).

Pessoas com defi ciên-
cia e/ou com algum tipo 
de restrição que não 
têm acesso às ações e 
serviços de saúde.
BPC.

As atividades coletivas e orientações aos usuários pelo telefone não devem ser considera-
das como visita domiciliar.

Abordagem familiar   5.1

A família é o ponto de partida para o trabalho do ACS na comunidade e, por isso, é preciso 
identifi car e compreender os formatos e a dinâmica das famílias da sua área de abrangência.

Podemos chamar de família um grupo de pessoas com vínculos afetivos, de consanguinida-
de e de convivência (MS, 2002). Existem várias formas de organização familiar e esta ajuda a 
defi nir valores, costumes e o comportamento do indivíduo no enfrentamento de sua condição 
de saúde, por meio de apoio, flexibilidade, paciência e cuidado, ou ausência destes. O ACS 
deverá observar os integrantes e a história familiar e identifi car situações que apontem a neces-
sidade de intervenção pela equipe, refletindo a partir das visitas nos seguintes pontos:

• Quem faz parte desse núcleo familiar?
• Quem é o responsável por essa família economicamente?
• Quantas pessoas compõem este núcleo familiar?
• Quem cuida dessa família?
• Os indivíduos praticam alguma atividade física regular?
• Qual o horário das refeições?
• Há indivíduos que fumam? Fumam o quê? Qual a quantidade por dia? Sabe dos male-

fícios do fumo à sua saúde?
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• Há indivíduos que fazem uso de bebida alcoólica? Com qual frequência?
• As crianças e adolescentes estão frequentando a escola?
• Existem situações de vulnerabilidades ou de violência?

Durante a visita domiciliar, pode ocorrer do ACS não encontrar alguém na residência; para 
estes casos a SMSA padronizou um instrumento denominado “comunicado de visita domiciliar” 
que o ACS deverá deixá-lo na residência após o preenchimento.

Figura 11 - Comunicado de visita domiciliar.

Registros na Ficha de visita domiciliar e territorial e 
sistema do e-SUS

5.2

A Ficha de visita domiciliar e territorial é um instrumento de registro individual, para acompa-
nhamento das famílias adstritas no território, que agrega importantes informações ao histórico 
de saúde de cada usuário possibilitando assim a vigilância em saúde na comunidade. 

Durante a visita domiciliar, o ACS deverá preencher toda a fi cha de visita domiciliar e territo-
rial (anexo 1) com caneta esferográfi ca na cor azul ou preta e com letra legível. Esta fi cha é um 
instrumento de registro individual para acompanhamento e vigilância em saúde das famílias, do 
histórico de saúde de cada usuário, assim como da produção. Estas informações devem ser di-
gitadas no sistema e-SUS, até o quinto dia útil do mês subsequente, o que permite a integração 
com diversos sistemas de informações ofi ciais existentes. O gerente da unidade deve garantir 
espaço físico e tecnológico para a realização dos registros nos sistemas de informação.

No mês em que o ACS se afastar por motivo de doença ou férias, suas fi chas de produção 
deverão ser digitadas até o quinto dia útil do mês subsequente ao retorno de suas atividades la-
borativas. No caso de 2 ou mais ACS realizarem visita domiciliar juntos, o registro só poderá ser 
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COMUNICADO DE VISITA DOMICILIAR 
 

Sr.(a):                                                                                                                       
Eu                                                                                                                           , 
Agente Comunitário de Saúde do Centro de Saúde                                              , 
eSF  estive em sua residência no dia   /  /   às   para: 

  

 
Visita Domiciliar de Rotina 

 Entrega de agendamento de consultas e 
exames (procurar o mais breve possível a 
recepção do Centro de Saúde com este 
comunicado). 

  

 
Cadastro / atualização 

  

Outros:   
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realizado pelo profi ssional responsável pela microárea, para não ter duplicidade da informação.
O registro deverá ser realizado de forma clara e sem rasuras, não sendo permitido o uso de 

corretivo nas fi chas utilizadas pelo ACS. Em caso de erro, a orientação é circular a informação 
marcada ou escrita e proceder com registro correto. Este procedimento deverá ser validado 
pelo enfermeiro através da rubrica, carimbo e data.

A distribuição das fi chas de visita domiciliar e territorial ocorrerá das seguintes formas:

Distribuição semestral
A GEAPS encaminhará até o 5º dia útil dos meses de maio e novembro relatório com o 

número de famílias cadastradas por Centro de Saúde acrescido de 10% para o almoxarifado 
central e respectivas regionais para solicitarem via Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Estoque– SIEST. Feito isso o almoxarifado realizará a distribuição para os Centros de Saúde 
de acordo com o número encaminhado pela GEAPS.

Distribuição eventual
No caso de intercorrências, como incremento populacional, o Centro de Saúde encaminhará 

documento para a GAERE solicitando as fi chas de visitas com a justifi cativa da necessidade 
e o quantitativo. GAERE realiza a avaliação do documento. Em caso de deferimento, a solici-
tação será encaminhada ao responsável na DRES que lançará no Sistema Integrado de Ge-
renciamento de Estoque– SIEST o pedido. Nos casos de indeferimento a GAERE encaminha 
resposta ao Centro de Saúde.

Seguem orientações referentes ao registro dos campos para preenchimento na fi cha de visi-
ta domiciliar e territorial do ACS (anexo 1).

• CNS do profi ssional: Deverá ser registrado o CNS do ACS.
• Número da Família: Deverá ser registrado o número da família, quando esta possuir 

cadastro prévio no SUS-BH.
• Profi ssional responsável: Deverá ser registrado o nome completo do ACS.
• Nome social do profi ssional responsável: Deverá ser registrado o nome social do 

profi ssional. Não devendo ser confundido com o nome de registro e com ‘’apelidos’’.
• Relação dos Cidadãos: registrar o nome completo (minimamente o primeiro e o últi-

mo nome), data de nascimento, sexo, Cartão Nacional de Saúde (CNS) e nome social 
(caso necessário) de todos os usuários que compõe o núcleo familiar até completar o 
total de campos disponíveis. O nome social não deverá ser confundido com o nome de 
registro e com ‘’apelido’’. Para núcleo familiar com mais de oito integrantes deverá ser 
utilizada uma nova fi cha para o registro dos demais componentes.

• Datas da visita domiciliar e da digitação no e-SUS: Registrar na fi cha as datas em 
que foi realizada a VD e a digitação no e-SUS. No e-SUS a data de digitação da VD é 
gerada automaticamente.

• Turno em que a visita foi realizada: informar em qual turno foi realizado a visita, de- 
vendo ser preenchido: ‘’M’’ para manhã, ‘’T’’ para tarde ou ‘’N’’ para noite.

• Microárea de residência do paciente: Preencher o código da microárea onde está 
situado o domicílio do usuário visitado, utilizando dois dígitos. Na digitação no E-SUS: 
MA 1, digitar 01. Se o domicílio visitado pertencer a uma MA descoberta ou MA coberta 
por outro ACS, dentro da área de abrangência do centro de saúde, deve-se inserir a 
MA do usuário. Excepcionalmente, caso o domicílio visitado localizar-se fora da área de 
abrangência do Centro de Saúde, deve-se preencher ‘’FA’’.

• Tipo de imóvel visitado: preencher com o número correspondente ao imóvel: 01 (Do-
micilio), 02 (Comércio), 03 (Terreno baldio), 04 (Cemitério, borracharia, ferro-velho, de-
pósito de sucata ou materiais de construção, garagem de ônibus ou veículo de grande 
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porte), 05 (Escola), 06 (Creche), 07 (Abrigo), 08 (Instituição de Longa Permanência 
para Idosos), 09 (Unidade prisional), 10 (Unidade de medida socioeducativa), 11 (Dele-
gacia), 12 (Estabelecimento religioso), 99 (Outros).

Os campos de motivo de visita podem variar de acordo com a opção selecionada no campo 
tipo de imóvel no sistema do e-SUS.

TIPO DE IMÓVEL CAMPOS HABILITADOS NO MOTIVO DA VISITA NO e-SUS

Domicílio

Todos os campos habilitados

Abrigo

Instituição de longa permanência 
para idosos

Unidade prisional

Unidade de medida socioeducativa

Delegacia

Outros

Comércio Cadastramento / Atualização
Controle ambiental / vetorial - Ação educativa
Controle ambiental / vetorial - Imóvel com foco
Controle ambiental / vetorial - Ação mecânica
Controle ambiental / vetorial - Tratamento focal
Convite para atividades coletivas / campanha de saúde
Orientação / Prevenção
Outros

Terreno baldio

Ponto estratégico

Escola

Creche

Estabelecimento religioso

Quadro 3 - Campos Habilitados por tipo de imóvel.

• Visita Compartilhada com outro Profi ssional: campo destinado para o preenchi- 
mento nos casos em que o ACS realizar a visita com outros profi ssionais, exceto com 
outro ACS. É uma visita multiprofi ssional em que o ACS deverá ofertar ações em saúde 
conforme a rotina do seu trabalho.

• Motivo da visita: a visita domiciliar deverá ser realizada de acordo com o preconizado, 
lembrando que o núcleo familiar é dinâmico e a qualquer momento poderá apresentar 
mudanças no motivo da visita. Muitas vezes, pode ocorrer do motivo não ser tão claro, 
mas, ainda assim, o ACS deverá realizar uma visita por família ao mês. No quadro 4 
está descrito como deve ser assinalada cada opção.

Quadro 4 - Motivos de Visitas Domiciliares do ACS.

OPÇÃO QUANDO SELECIONAR

M
O

T
IV

O
 D

A
 V

IS
IT

A

CADASTRAMENTO/ 
ATUALIZAÇÃO

Visita para o cadastramento de um núcleo familiar/membro novo no territó-
rio. Quando o cadastramento for da família deverá ser preenchido o CNS de 
todos os membros. Quando o cadastramento for de apenas novos integran-
tes da família, deverá ser preenchido o CNS apenas dos novos membros.
Em toda visita o ACS deverá verifi car a necessidade de atualização cadas-
tral e realizar o processo quando houver necessidade, inclusive a retirada 
de pessoas que não compõem o núcleo familiar
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Quadro 4 - Motivos de Visitas Domiciliares do ACS (continuação).

M
O

T
IV

O
 D

A
 V

IS
IT

A

VISITA PERIÓDICA

É a visita realizada para o núcleo familiar (coletivo) em que as famílias 
não apresentam situações de saúde (doenças crônicas, fases da vida - 
gestante, criança, idoso). Essa visita não é sinônimo de visita de rotina. 
Não deverá ser registrado simultaneamente com os seguintes campos: 
“Busca Ativa”, “Acompanhamento”, “Egresso de Internação” e ‘’outros’’ (es-
tes campos não poderão ser assinalados).
Poderá ser registrado simultaneamente com os seguintes campos: 
“Cadastramento/Atualização’’, ‘’Controle ambiental/vetorial’’, ‘’Convite ati-
vidades coletivas/Campanha de saúde’’ e ‘’Orientação/Prevenção’’, quan-
do essas atividades forem direcionadas para a coletividade e não para o 
indivíduo. Na visita periódica deverá ser registrado apenas o CNS e data 
de nasci- mento do responsável pelo núcleo familiar, mesmo que outros 
membros estejam no domicílio.

BUSCA ATIVA

Ação voltada para os usuários que: 
• Faltaram à consulta, exames
• Vacinas atrasadas ou campanha de vacinação (a partir da identifi cação de 

pessoas que não vacinaram durante o período da campanha).

ACOMPANHAMENTO

É a visita realizada para o usuário (individual) nos quais os motivos de 
acompanhamento são: gestante, puérpera, RN, criança, pessoa com des-
nutrição, pessoa em reabilitação ou defi ciência, pessoa com HAS, pessoa 
com DM, pessoa com asma, pessoa com DPOC/enfi sema, pessoa com 
câncer, pessoa com outras doenças crônicas, pessoa com hanseníase, 
pessoa com tuberculose, sintomáticos respiratórios, tabagista, domicilia- 
dos/acamado, condições de vulnerabilidade social, condicionalidades do 
Bolsa Família, saúde mental, usuário de álcool, usuário de outras drogas. 
Esse motivo de visita não deverá ser registrado simultaneamente com 
o motivo ‘’Visita periódica’’.
Poderá ser registrado simultaneamente com os seguintes motivos: ‘’Ca-
dastramento/atualização’’, ‘’Controle ambiental/vetorial’’, ‘’Egresso de   in-
ternação’’, ‘’Convite atividades coletivas/Campanha de saúde’’ e ‘’Orien-
tação/Prevenção’’, quando essas atividades forem direcionadas para o 
indivíduo e não para a coletividade.
Quando todos os membros da família estiverem presentes durante a visita 
e a todas forem direcionadas alguma ação, deverão ser registrados o CNS 
e o motivo de acompanhamento de todas as pessoas presente.
Quando um único membro da família estiver presente durante a visita e 
ação for direcionada exclusivamente para ele, deverá ser registrado o CNS 
e o motivo de acompanhamento dessa única pessoa presente.
Quando o único membro da família estiver presente durante a visita e o 
ACS obtiver informações dessas pessoas ou realizar ações (Ex.: Orienta-
ções) direcionadas a todos os membros, deverão ser registrados o CNS e 
o motivo de acompanhamento de todas as pessoas.

CONTROLE
AMBIENTAL/
VETORIAL

É quando a visita realizada for por motivo voltado para avaliação de riscos 
ambientais.
Registrar o campo ‘’ação educativa’’ quando for realizada orientações.
O campo “imóvel com foco” nos casos em que sejam identifi cados algum 
foco no domicílio ou peridomicílio e o campo “ação mecânica” quando o 
ACS auxiliar o morador na remoção de um foco de fácil acesso.
Todos os campos podem ser assinalados simultaneamente, quando for o 
caso. O campo ‘’tratamento focal’’ disponível no sistema do e-SUS não 
deverá ser registrado pelo ACS. O ACS deve registrar o CNS de todos os 
moradores que foram alvo das ações desta visita.
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M
O

T
IV

O
 D

A
 V

IS
IT

A

EGRESSO DE
INTERNAÇÃO

Visita no qual o motivo é o acompanhamento de usuário após a alta hospitalar.
Registrar este campo quando o ACS fi zer a primeira visita ao usuário após 
a alta hospitalar (independente do tempo entre a alta e a visita).
O ACS deverá registrar o CNS deste usuário quando as ações forem vol-
tadas apenas para ele. Nos casos em que as ações forem direcionadas 
também a outros membros, o ACS deverá registrar o CNS e o motivo de 
visita de todas as outras pessoas.

CONVITE PARA 
ATIVIDADES
COLETIVAS/ 
CAMPANHAS

Visita destinada ao convite da família ou de um determinado membro fami-
liar para participar de atividade coletiva ou campanhas.
Neste caso deverá ser registrado individualmente o CNS do usuário a quem 
for direcionado o convite ou de todos os membros da família que tenham 
sido convidados.

ORIENTAÇÃO E 
PREVENÇÃO

Visita destinada à orientação aos usuários da família sobre tema relaciona-
do à promoção da saúde e prevenção de doenças.
Neste caso se a orientação for destinada especifi camente a um indivíduo, 
apenas o CNS dele deverá ser registrado. Caso a orientação destinar-se à 
toda família, deverão ser registrados os CNS de todos os membros. 

OUTROS
Visita com outros motivos não especifi cados acima.
Neste caso deverá ser registrado individualmente o CNS de todos os indi-
víduos da família que forem identifi cados outros motivos.

Quadro 4 - Motivos de Visitas Domiciliares do ACS (continuação).

Fonte: BRASIL, 2018   

• Antropometria: Os campos ‘’peso’’ e ‘’altura’’ estão disponíveis no sistema do e-SUS e 
não deverão ser registrados pelo ACS.

• Desfecho:
• Visita realizada: Este campo deverá ser registrado sempre que o ACS for rece-

bido no domicílio e algum motivo de visita for identifi cado ou a visita for compar-
tilhada com outro profi ssional.

• Visita recusada: Este campo deverá ser registrado sempre que o ACS não for 
recebido ou quando não houver a oportunidade de identifi car o motivo de visita 
(ex.: quando o morador abre a porta ou atende o interfone e não aceita a visita). 
Neste caso o ACS deverá registrar os seguintes campos: Turno de realização da 
visita, microárea, tipo de imóvel, CNS da pessoa que recusou a visita, data de 
nascimento e sexo. No campo de observações da fi cha de visita o ACS deverá 
registrar o horário de realização da VD.

• Ausente: Este campo deverá ser registrado sempre que o ACS não encontrar 
alguém no domicílio. O ACS deverá registrar os seguintes campos: Turno de rea-
lização da visita, microárea, tipo de imóvel, CNS do responsável familiar, data de 
nascimento e sexo. No campo de observações da fi cha de visita o ACS deverá 
registrar o horário de realização da VD.

Nas situações nas quais o usuário ainda não for cadastrado e o desfecho da visita for visita 
recusada ou ausente, o ACS deverá registrar na fi cha de visita domiciliar e territorial no campo 
observações o endereço completo do usuário e horário de realização da visita. No e-SUS de-
verá registrar: Turno de realização da visita, microárea, tipo de imóvel, CNS (caso tenha essa 
informação), data de nascimento e sexo. 

• Campo de assinatura: Ao fi nal da visita o ACS deverá solicitar a assinatura de pelo 
menos uma pessoa do núcleo familiar. Será considerada assinatura válida quando a 
pessoa for maior de 12 anos de idade com o cognitivo preservado.
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Quadro 5 - Situações possíveis no cotidiano do ACS.

SITUAÇÃO CONDUTA

Durante a VD o ACS identifi ca que na residên-
cia moram cinco pessoas hígidas, porém apenas 
uma pessoa está presente e recebeu o ACS. Na 
oportunidade o ACS orientou sobre os fl uxos do 
Centro de Saúde.

Registrar ‘’Visita periódica’’ e ’orientações’’ como 
motivos da visita. No desfecho registrar visita re-
alizada. Apenas o CNS e data de nascimento do 
responsável pelo núcleo familiar deverá ser regis-
trado. No desfecho registrar visita realizada.

Durante VD de um casal previamente hígido o 
ACS identifi ca que a mulher engravidou e o espo-
so continua hígido. O ACS realizou orientações 
para o casal.

Registrar o motivo da visita como ‘’gestante’’ e
‘’orientações’’ para a mulher. Para o esposo regis-
trar apenas o campo orientações (neste caso a vi-
sita não é visita periódica). 
O ACS deverá registrar o CNS do casal.
No desfecho registrar visita realizada.

Durante a VD o usuário hipertenso queixou ao 
ACS que estava com dor de dente. 
O ACS orientou o usuário a procurar atendimento 
no CS e nenhuma outra ação foi realizada.

Registrar o motivo da visita como ‘’pessoa com hi-
pertensão’’, ‘’orientações’’ e ‘’ outros’’. 
Neste caso o motivo ‘’outros’’ se refere à dor de 
dente. O ACS deverá registrar o CNS do usuário.
No desfecho registrar visita realizada.

Durante uma VD, o ACS foi recebido por um mo-
rador hígido. No entanto, na casa reside uma 
pessoa portadora de diabetes que não se encon-
trava no local. 
O ACS perguntou sobre a situação de saúde da 
pessoa diabética e a pessoa presente soube dar 
informações. À pessoa hígida foi direcionada 
orientação referente à imunização.

Registrar o motivo da visita como: Para pessoa hí-
gida: motivo de visita (orientação).
Para a pessoa diabética: Motivo da visita ‘’pessoa 
com diabetes’’. O ACS deverá registrar o CNS de 
todos os usuários. No desfecho registrar visita re-
alizada.

ACS chegou na residência e foi recebido por um 
morador que apenas abriu a porta e informou que 
não poderia conversar naquele momento.

Não registrar motivo de visita. Registrar nome com-
pleto, data de nascimento, sexo e CNS.
No desfecho registrar visita recusada.
No campo observações registrar o horário da visita.

As fi chas de visitas domiciliar deverão ser retiradas nos Centros de Saúde somente para 
a realização da visita domiciliar. Recomenda-se que as fi chas em uso sejam organizadas por 
quarteirão e sejam retiradas diariamente para a realização das visitas do dia e guardadas nos 
Centros de Saúde no fi m do expediente do ACS.

O ACS ao identifi car difi culdade de registro no sistema de informação deve comunicar ao ge-
rente da unidade, ao enfermeiro supervisor e registrar no livro de ocorrências do Centro de Saúde.

 Quando o usuário não assinar, por não saber escrever, e for o único presente no domicílio 
durante a VD, o ACS deverá no campo destinado à assinatura registrar: ‘’NÃO ASSINA’’, deven-
do o enfermeiro validar essa informação.

Se o único usuário no domicílio durante a VD for adolescente, o ACS deverá avaliar a viabi-
lidade de realizar ou não a visita. Essa informação deverá ser discutida na reunião de equipe 
e de supervisão.

Nos casos de rubricas só serão válidas aquelas que possuírem pelo menos parte do nome 
do usuário que o identifi que.
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Cadastro de usuários, família e domicílio no SUS-BH

Cadastro de usuários

5.3

5.3.1

O cadastro de usuários no SUS-BH tem como objetivos prover informações para a identifi ca-
ção dos usuários por meio do Sistema de Informação Saúde em Rede (SISREDE) e apoiar as 
eSF no mapeamento das características sociais, econômicas e de saúde da população adscrita 
ao território.

Cadastros qualifi cados contendo o máximo de informações, percursos atualizados e aten-
dimentos informatizados possibilitam a segurança do registro das informações, impactando 
positivamente no acompanhamento dos indicadores epidemiológicos e assistenciais das eSF, 
dos CS, das regionais e do município.

O cadastro é realizado pelo ACS a partir do preenchimento do Formulário de Cadastro de 
Pessoa Física (anexo 4) na VD, que alimenta o SISREDE e automaticamente o e-SUS, no 
sistema de coleta de dados simplifi cada. O registro das informações em saúde é realizado de 
forma individualizada, permitindo o acompanhamento do histórico de atendimentos de cada 
usuário, assim como a produção de todo profi ssional da APS.

Os dados dos usuários também podem ser inseridos na própria recepção da unidade de 
saúde mediante apresentação de documento de identifi cação e comprovante de endereço. Se 
o usuário alegar que não há nenhum comprovante em seu nome, deverá ser solicitado ao mes-
mo que assine o Formulário de Autodeclaração de Endereço Residencial (formulário próprio da 
PBH - anexo 6).

Nas situações que forem identifi cadas a necessidade de cadastro no território, por solicita-
ção do usuário no Centro de Saúde ou pelo preenchimento do Formulário de Autodeclaração 
de Endereço Residencial, o ACS deverá realizar o cadastro ou a vinculação no prazo máximo 
de dez dias úteis. Em situações de ausência de ACS na microárea (ex.: férias, licença médica, 
etc), o prazo máximo deverá ser pactuado com o enfermeiro.

Para a qualifi cação do cadastro, a SMSA desenvolveu instrumentos que normatizam o ca-
dastramento: Normatização do Cadastro de Usuários na Rede SUS-BH (link de acesso: ht- 
tps://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/fi les/estrutura-de-governo/saude/cadastro-usuario-no-
-centro-de-saude.pdf) e o documento de perguntas e respostas mais frequentes relacionadas 
ao cadastro (FAQ). Esses instrumentos padronizam, qualifi cam e respaldam os profi ssionais 
assegurando maior veracidade às informações relacionadas ao cadastro do usuário e contem-
plam diversas situações específi cas, como o cadastramento para atendimento de populações 
residentes em microáreas de baixo risco e também populações de maior vulnerabilidade social.

A identifi cação de cada usuário no SUS é realizada por meio do Cartão Nacional de Saúde 
(CNS) fornecendo informações sobre um usuário em qualquer ponto do país. Ele vincula todos 
os procedimentos realizados no SUS ao usuário/profi ssional e à unidade.

O número do CNS é um dado obrigatório para o cadastramento de uma família no SISREDE 
e para preenchimento na fi cha de visita domiciliar e territorial do ACS (anexo 1). Em BH, o CNS 
é gerado e fornecido aos usuários em todos os CS pelo sistema CADSUS WEB.

Para ter acesso ao CADSUS WEB é necessário que o profi ssional realize o auto cadas-
tramento e seja autorizado pelo administrador do sistema na unidade, geralmente o gerente. 
Existem penalidades sobre a inserção de dados falsos, alteração e exclusão de dados corretos 
com o fi m de obter vantagem indevida ou causar dano ao banco de dados.

Destaca-se as atribuições do ACS especifi camente em relação ao cadastro quanto às infor-
mações de usuários e famílias no SISREDE.

• Cadastrar todas as pessoas e domicílios de sua microárea utilizando o Formulário de 
Cadastro de Pessoa Física (anexo 4) e Formulário de Cadastro da Família (anexo 05). 
Inserir o usuário no SISREDE, consultando as bases a fi m de evitar as duplicidades.
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Cadastro de domicílio/família5.3.2

• Realizar busca qualifi cada do “consultar ou cadastrar” o usuário no CADSUS WEB, ge-
rando o CNS que deverá ser inserido no campo indicado na aba cadastro do usuário no 
SISREDE. Realizar a sincronização de cadastrados.

• Manter atualizado o cadastro de domicílios/famílias sempre que houver alteração no 
contexto domiciliar e familiar, como nascidos vivos, novos moradores, mudança de en-
dereço de usuários e famílias e excluir do cadastro da família os usuários por óbito ou 
por mudança de endereço.

• Identifi car, em conjunto com a equipe, as instituições ou estabelecimentos como ILPI, cre-
ches, abrigos, escolas, população privada de liberdade, medidas socioeducativas, realizan-
do o cadastramento daqueles indivíduos que lá residem permanente ou temporariamente.

• Solicitar à GAERE a inclusão e/ou exclusão de logradouros e de numerações do per-
curso de sua microárea.

• Realizar a validação de usuários com endereços não vinculados ao domicílio/família 
cadastrado.

• Identifi car as duplicidades de cadastros, observando os critérios de unicidade (nome do 
usuário, nome da mãe, data de nascimento, sexo e naturalidade) e realizar as altera-
ções necessárias incluindo-o na família.

• Utilizar o relatório de usuários por microárea para monitoramento dos usuários vincula- 
dos e não vinculados ao domicílio/família de sua área de abrangência.

O cadastro de domicílio/família é realizado por meio do módulo do SISREDE - Cadastro de 
Família. Este cadastro é feito para toda a população residente nas áreas com cobertura da 
ESF e para pessoas vulneráveis que residam em áreas de baixo risco (de acordo com o IVS) 
por meio do Formulário de Cadastro da Família (anexo 5). O cadastro deve ser feito pelo ACS 
durante a visita domiciliar.

As etapas para cadastramento do usuário no domicílio/família no SISREDE estão apresen-
tadas abaixo:

 
• Ter em mãos a fi cha de cadastro da família (anexo 5) com os campos devidamente pre-

enchidos obtidos durante a visita domiciliar.
• Iniciar o cadastramento do domicílio preenchendo todos os campos da tela de domicílio/

família (domicílio, endereço e membros).
• Informar na aba domicílio todas as características do domicílio a ser cadastrado, lem-

brando que todos os campos são obrigatórios para preenchimento.
• Informar na aba de endereço o logradouro da família. Neste momento, o sistema abrirá 

a tela ‘’pesquisar CEP’’. Esta pesquisa é muito importante, pois cada logradouro possui 
um código que o identifi ca. Outra informação obrigatória nessa aba é se essa família 
está em situação de rua, caso positivo o ACS deverá registrar o endereço de referência/
fi xação informado pelo usuário.

• Iniciar o cadastramento pelo responsável familiar, na aba membros, que será eleito pela 
própria família, sendo necessário que tenha idade mínima de 16 anos. É importante 
uma busca qualifi cada desse usuário no SISREDE observando os cinco critérios de 
unicidade (nome do usuário, nome da mãe, data de nascimento, sexo e naturalidade) 
para não ocorrer à duplicidade de cadastro.

• Prosseguir o cadastramento do usuário, preenchendo todos os campos existentes na 
tela de cadastro de pessoa física (dados pessoais, dados complementares e documen-
tos/observações).

• Inserir o CNS do usuário na aba documentos/observação.
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Vigilância em saúde e coordenação do cuidado6

• Solicitar o documento de identifi cação, conforme preconizado nas diretrizes da “Nor-
matização do Cadastro” que são: documento de identidade ou carteira de habilitação 
ou passaporte ou registro profi ssional e/ou certidão de nascimento para menores de 12 
anos. Em situações em que o nascido vivo ainda não possui a certidão de nascimento, 
utiliza-se temporariamente a declaração de nascidos vivos (DNV).

• Qualifi car as informações sobre a identifi cação do usuário. Além dos documentos obri-
gatórios deverão ser incluídos nos devidos campos a certidão de casamento, Cadastro 
de Pessoa Física (CPF), número da carteira de trabalho.

• Os campos número de família, ACS e microárea são preenchidos automaticamente, 
quando o cadastramento da família é concluído.

• Lembrar que o SISREDE não permite avançar no cadastramento caso a numeração do 
domicílio não esteja no percurso da microárea.

A vigilância acompanha os indicadores de saúde ofi ciais em âmbito federal, estadual e muni-
cipal, por exemplo: taxa de mortalidade infantil, coefi ciente de mortalidade materna, cobertura 
vacinal, acompanhamento de usuários com doenças crônicas, etc.

Existem também os indicadores de monitoramento do trabalho do ACS, como: número de 
visitas domiciliares realizadas, número de benefi ciários acompanhados no Programa Bolsa Fa-
mília, gestantes captadas precocemente, cadastros de crianças menores de um ano na área de 
abrangência, usuários com endereço vinculado ao domicílio e a qualidade do cadastro.

A vigilância em saúde propõe uma observação constante de riscos e fatores determinantes do 
processo saúde-doença. Tem o objetivo de fazer intervenções que protejam a população, preve-
nindo agravos e ao mesmo tempo promovendo a saúde da população de um determinado território.

O processo de saúde e doença dos indivíduos e do coletivo podem apresentar várias causas 
e dependem de elementos chamados determinantes sociais da saúde. Estes repercutem dire-
tamente na saúde da população, como fator de risco ou como proteção. Os riscos podem ser 
traduzidos como situações que aumentam a chance de ocorrência de uma doença ou agravo à 
saúde, exemplo: inatividade física, tabagismo, ambiente degradado, hábitos alimentares inade-
quados, comportamento sedentário, uso prejudicial de álcool e outras drogas. Já os fatores de 
proteção são aqueles que dão condições ao indivíduo de se proteger contra determinada do-
ença, como: peso adequado, participação social, lazer, alimentação balanceada, convívio em 
ambiente saudável, cultura da paz, aleitamento materno, autonomia para o autocuidado, parto 
normal e atividade física. Essas condições deverão ser o foco constante das ações dos ACS.
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Figura 12 - Determinantes sociais da saúde.
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Ações para o ACS em vigilância à saúde: 

• Orientar usuários, famílias e grupos sociais quanto aos fluxos, rotinas e ações e servi-
ços disponíveis no CS.

• Orientar o comparecimento a consultas e procedimentos agendados.
• Realizar busca ativa de faltosos às consultas, exames, curativos, imunização, dentre outros.
• Realizar ações educativas na comunidade.
• Fazer pelo menos uma VD ao mês para o paciente e sua família.
• Desenvolver ações educativas e mobilizar a comunidade e equipamentos sociais para 

enfrentamento de problemas locais.
• Orientar sobre a adoção de hábitos saudáveis de vida e higiene geral do domicílio e 

do ambiente.

Vigilâncias no pré-natal, puerpério e ações do 5º dia6.1

Antes da gravidez, o ACS deverá estar atento e convidar as mulheres em idade fértil a parti-
ciparem das consultas individuais e atividades coletivas de saúde sexual e reprodutiva.

O planejamento sexual e reprodutivo constitui-se uma estratégia para prevenir uma gravidez 
indesejada ou de alto risco, permitindo que a mulher ou o casal escolha o método que lhe seja 
mais conveniente.

O pré-natal compreende o acompanhamento da gestante durante todo o período gestacio-
nal. Quanto mais cedo o pré-natal se iniciar, mais precocemente serão identifi cadas as situa-
ções de risco materno-infantil, permitindo realizar intervenções necessárias, assegurando uma 
gestação saudável.
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Uma das principais atribuições dos profi ssionais da ESF, e principalmente do ACS, é o re-
gistro, atualização e acompanhamento das ações de vigilância do pré-natal, por meio das se-
guintes ações:

 MULHER
• Orientar a mulher quanto à necessidade de realizar o exame ginecológico regularmente 

de acordo com os protocolos da SMSA.
• Identifi car mulheres que desejam engravidar ou que estejam com atraso menstrual.
• Observar situações de vulnerabilidade e/ou violência.
• Estimular as mulheres para a importância do planejamento familiar.
• Verifi car sinais de climatério complicado, tais como: ondas de calor, variações frequen-

tes no humor, dentre outros.

 GESTANTES
• Captar a gestante o mais rápido possível, idealmente, até 12 semanas de gestação (até o 

terceiro mês de gravidez), identifi cando-a na comunidade e vinculando-a ao pré-natal no CS.
• Estimular a realização do pré-natal do parceiro.
• Incentivar o parto vaginal.
• Realizar busca ativa das gestantes e puérperas faltosas e/ou com exames alterados.
• Promover a aproximação da gestante com a eSF e eSB, favorecendo a criação do vínculo 

e incentivando a realização de pelo menos uma consulta odontológica durante a gestação.
• Identifi car as angústias, medos e dúvidas orientando-as e encaminhando as demandas 

para a eSF sempre que necessário.
• Estimular as gestantes a participarem de ações coletivas ofertadas pelo CS.
• Informar e orientar as gestantes sobre os agendamentos e periodicidade das consultas 

e exames especializados.
• Observar situações de vulnerabilidade e/ou violência.
• Conferir o cartão de vacina e orientar a procurar o CS para atualização, quando necessário.
• Acompanhar as gestantes encaminhadas ao pré-natal de alto risco (PNAR) estimulando 

seu acompanhamento também pela eSF.
• Incentivar a amamentação exclusiva pelo menos até o 6º mês de vida do bebê.
• Incentivar a coleta de leite humano para doação, orientando sobre as unidades de saú-

de que possuem pontos de armazenamento (Unidades de Coleta de Leite Humano).
• Realizar visita domiciliar à puérpera e ao seu recém nascido (RN), preferencialmente, até 72 

horas após a alta hospitalar, com o objetivo de verifi car condições gerais da mãe e do bebê.
• Verifi car se a puérpera apresenta preocupações e relata difi culdades na amamentação, 

cicatrização cirúrgica, sinais de depressão, entre outros.
• Orientar a puerpera sobre a primeira consulta de puerpério e as ações do 5º dia, bem 

como, o agendamento da segunda consulta entre 30 a 42 dias após o parto.

 RN
• Realizar o cadastro do RN no CS e atualizar com o nome da criança logo após o registro 

no cartório.
• Informar a eSF sobre o nascimento do bebê o mais precocemente possível.

A visita domiciliar do ACS deverá ser planejada juntamente com o enfermeiro, de acordo com 
a vulnerabilidade clínica e social. Recomenda-se, portanto, que as visitas domiciliares sejam 
realizadas da seguinte forma:

• Para mulheres com gestação de risco habitual, uma visita mensal até a 36ª semana.
• Para gestantes em situação de vulnerabilidade pessoal e risco social, uma visita quin-

zenal até a 36ª semana.
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Vigilância relacionada à imunização

Vigilância à saúde da criança  

6.2

6.3

• Para gestantes encaminhadas ao PNAR, uma visita quinzenal até a 36ª semana.
• Para mulheres com mais de 36 semanas de gestação, uma visita semanal até o parto.
• Para mulheres que o parto ocorreu, realizar uma visita em até 72 horas após a alta hos-

pitala e outra visita até 15 dias após o parto.

Desde o nascimento ao envelhecimento é imprescindível que as vacinas estejam atualiza- 
das, pois a imunização ajuda a prevenir doenças graves que podem colocar a vida em risco.

Incentivar o cumprimento do calendário vacinal e realizar busca ativa dos faltosos são ações 
prioritárias que contribuem para diminuir doenças e mortes por causas infecciosas e preveníveis.

Ações para o ACS em vigilância à imunização:
• Verifi car o cartão de vacina da população durante a visita domiciliar, avaliando a existên-

cia de algum agendamento ou vacina pendente e orientar a procurar pela sala de vacina 
e compartilhando as informações com a eSF para os devidos registros em prontuário.

• Orientar o usuário que estiver com vacina em atraso ou dúvida a procurar o CS.
• Estimular o usuário a concluir seu esquema vacinal.
• Realizar busca ativa das crianças com vacina em atraso.
• Orientar o usuário sobre a importância de preservar o cartão de vacina.
• Orientar a procurar o CS: os usuários que não tiverem o registro (cartão ou caderneta 

de vacinação) da aplicação das vacinas.
• Apoiar a realização de campanhas de vacina.
• Divulgar campanhas de vacinação nos lugares mais frequentados da comunidade, para 

que alcance o maior número de pessoas.
• Identifi car as dúvidas, as crenças, os mitos, os tabus e os preconceitos sobre as vacinas, es-

timulando a refl exão sobre os benefícios para a saúde da comunidade e desfazendo mitos.
• Identifi car pessoas vítimas de agressão por animal e encaminhá-las ao CS para avalia-

ção e profi laxia da raiva humana, quando necessário.
• Orientar os donos de cães e gatos sobre a importância da vacinação antirrábica canina 

e felina.

Consiste no acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento infantil carac-
terizado por um conjunto integrado de ações direcionadas à promoção, prevenção e proteção 
da saúde da criança e de sua família.

As eSF desenvolverão ações que assegurem as seguintes práticas: vacinação, orientações às 
mães/famílias sobre prevenção de acidentes, aleitamento materno, higiene individual e ambiental 
e, também, pela identifi cação precoce dos agravos, com vista à intervenção efetiva e apropriada.

Ações para o ACS em vigilância à saúde da criança:
• Cadastrar, atualizar e acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as crianças resi-

dentes em sua microárea e manter as informações atualizadas em formulários próprios.
• Realizar visitas mensais a todas as famílias com crianças até 2 anos.
• Orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis, relacionados 

à atenção à criança.
• Verifi car se existem pendências registradas no cartão de vacina.
• Incentivar a realização de puericultura.
• Acompanhar os demais profi ssionais da eSF nas atividades direcionadas às crianças.



DIRETRIZES TÉCNICAS PARA O TRABALHO

35

Vigilância à saúde do adolescente

Vigilância a saúde do adulto

6.4

6.5

A adolescência é considerada a etapa de transição entre a infância e a idade adulta. É mar- 
cada por signifi cativas mudanças e transformações biológicas, psíquicas e sociais. O Ministério 
da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) defi nem a adolescência como a faixa 
etária entre 10 e 19 anos.

Ações para o ACS em saúde do adolescente:
•  Acompanhar periodicamente as famílias de risco, identifi cando o adolescente vulnerável.
• Criar vínculo com o adolescente para que possa ter maior sucesso na abordagem dele 

e de seus familiares, fortalecendo o elo com o serviço de saúde.
• Incentivar os adolescentes a participarem de ações coletivas, como planejamento re-

produtivo e sexual.
• Propor atividades coletivas nas escolas municipais para este público.
• Identifi car e notifi car à equipe os problemas observados.
• Realizar ações educativas durante a visita domiciliar.
• Encaminhar para consulta médica, de enfermagem e/ou odontológica, conforme a ne-

cessidade observada.
• Incentivar alimentação saudável, com variedade e qualidade de alimentos.
• Verifi car o registro dos marcos de desenvolvimento e crescimento na caderneta da 

criança, atentando para os sinais de desnutrição e obesidade e levar para discussão na 
reunião de equipe.

• Verifi car alterações no comportamento da criança, como: agitação, apatia, timidez ex-
cessiva, agressividade etc, e levar para discussão na reunião de equipe.

• Atentar para situações que apontam difi culdades no cuidado com a criança, como: lim-
peza do ambiente, higiene pessoal, violência, situações de vulnerabilidade, falta de 
estimulo para a criança, frequência escolar, risco de acidentes domésticos.

O ACS deverá incentivar os cuidados de saúde na população adulta e identifi car os princi-
pais agravos à saúde do adulto. Essa abordagem tem como propósito promover a melhoria 
das condições de saúde da população adulta no território e facilitar o acesso às ações e aos 
serviços de assistência integral à saúde.

Na vigilância à saúde da população adulta, a população masculina, tem ganhado destaque 
tendo em vista que os estudos comparativos entre homens e mulheres têm comprovado o fato 
de que o sexo masculino é mais vulnerável às enfermidades, sobretudo às graves e crônicas, 
morrendo mais precocemente que as mulheres.

O Sistema Único de Saúde entende que a qualidade de vida do homem jovem e adulto exige 
cuidados com a saúde. São muitos desafi os a serem enfrentados, principalmente em relação 

• Incentivar alimentação saudável, com variedade e qualidade de alimentos.
• Verifi car o registro dos marcos de desenvolvimento e crescimento na caderneta da 

criança, atentando para os sinais de desnutrição e obesidade e levar para discussão na 
reunião de equipe.

• Verifi car alterações no comportamento da criança, como: agitação, apatia, timidez ex-
cessiva, agressividade etc, e levar para discussão na reunião de equipe.

• Atentar para situações que apontam difi culdades no cuidado com a criança, como: lim-
peza do ambiente, higiene pessoal, violência, situações de vulnerabilidade, falta de 
estimulo para a criança, frequência escolar, risco de acidentes domésticos.
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Vigilância em saúde mental6.6

às doenças que são mais frequentes entre os homens. O reconhecimento de que os homens 
adentram o sistema de saúde por meio da atenção especializada tem como consequência o 
agravo da morbidade pelo retardamento na atenção e maior custo para o SUS. É necessário 
fortalecer e qualifi car a atenção primária garantindo, assim, a promoção da saúde e a preven-
ção aos agravos evitáveis (BRASIL, 2009).

Os principais agravos evitáveis estão entre os seguintes eixos: saúde sexual, reprodutiva e 
paternidade, violências e acidentes em geral e o acesso/acolhimento dos homens na atenção 
básica, porta de entrada prioritária na Rede SUS. (BRASIL, 2009).

Nesse contexto, torna-se de extrema importância que o ACS tenha conhecimento dos as-
pectos que perpassam a saúde do homem, e, devem fi car atentos as particularidades que tor-
nam essa população mais suscetível a determinados tipos de doenças, são elas: 

• Os homens têm mais doenças do coração, cânceres, colesterol elevado, diabetes, hi-
pertensão e maior tendência de obesidade do que as mulheres.

• Praticam atividade física com menor regularidade.
• Muitas vezes acham que não vão adoecer, por isso não se cuidam.
• Geralmente têm medo de descobrir doenças.
• Não procuram regularmente os serviços de saúde quando procuram, na maioria das 

vezes, não seguem os tratamentos recomendados.
• Os homens estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho.
• Utilizam álcool e outras drogas em maior quantidade.
• Estão envolvidos na maioria das situações de violência.
• Vivem em média 7 anos a menos que as mulheres.

Durante a visita domiciliar é importante que o ACS desenvolva as seguintes ações:
• Estimular o acompanhamento periódico da saúde, reforçando essa necessidade para o 

público masculino.
• Estimular a participação nos grupos de promoção à saúde.
• Estimular hábitos de vida saudáveis, tais como: prática regular de atividade física, ali-

mentação saudável, lazer, cultura, convívio social, dentre outros.
• Observar e comunicar a eSF condições precárias de higiene, atraso vacinal, uso pre-

judicial de álcool e outras drogas, armazenamento e uso incorreto de medicamentos e 
prática de sexo inseguro.

• Identifi car pessoas com transtorno de acumulação e comunicar à eSF.
• Atentar para as principais situações de saúde que acometem esse público, tais como: 

obesidade, DM, HAS, IST, TB, Hanseníase.
• Atentar para sinais de alertas, tais como: perda e ganhos signifi cativos de peso, tristeza 

profunda, apatia extrema, sinais de violência, dentre outros.
• Identifi car situações de violação de direitos e acionar a eSF.
• Orientar sobre as testagens rápidas realizadas na rede SUS-BH.

De acordo com a OMS, não existe saúde sem saúde mental, dada a prevalência dos trans-
tornos mentais propriamente ditos, bem como a presença do componente mental nos agravos 
de saúde em geral.

Os transtornos mentais são caracterizados por uma perturbação clinicamente signifi cativa 
na regulação emocional, no comportamento ou na cognição (capacidade de adquirir conheci-
mento) e estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidade que afetam ativida-
des sociais ou profi ssionais.

As VD são uma oportunidade para o ACS realizar a vigilância e criar vínculo com os usuários 
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Vigilância à saúde da pessoa idosa6.7

Considera-se pessoa idosa a pessoa com 60 anos ou mais. O envelhecimento está associa-
do a um maior risco de vulnerabilidade física, cognitiva e social. É importante o ACS identifi car 
sinais de fragilidade da pessoa idosa e informar à eSF. 

As principais situações que indicam a necessidade de avaliação do usuário e que o ACS 
deve fi car atento são: ter alguma difi culdade para se cuidar (tomar banho, comer, vestir-se, sair 
da cama, caminhar dentro de casa); usar 4 ou mais medicamentos; ter mais de duas doenças 
crônicas; morar sozinho; não ter renda própria; ter tido alguma queda ou internação nos últimos 
seis meses; pessoa que fi ca sozinha a maior parte do tempo e que tem várias doenças crôni-
cas; pessoa que considera o seu estado de saúde como ruim ou muito ruim; pessoas acama-
das ou com difi culdade de se locomover até o Centro de Saúde. 

O instrumento de monitoramento à saúde da pessoa idosa é a CADERNETA DE SAÚDE DA 
PESSOA IDOSA. 

Ações para o ACS em vigilância a Saúde a Saúde da Pessoa Idosa: 
• Verifi car se a pessoa idosa já possui a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, caso não 

tenha, levá-la na próxima visita ou agendar o seu preenchimento junto à eSF.
• Estimular os usuários a levarem a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa nos atendi-

mentos em todos os serviços de saúde.
• Orientar usuários, famílias e grupos sociais quanto aos fl uxos, rotinas e ações e servi-

ços disponíveis no CS e na rede SUS-BH.
• Orientar o comparecimento a consultas e procedimentos agendados.
• Realizar busca ativa de faltosos às consultas, exames, curativos, imunização, dentre outros.
• Orientar sobre a adoção de hábitos saudáveis de vida e higiene geral do domicílio e do ambiente.
• Conversar diretamente com a pessoa idosa, mesmo que ela tenha difi culdades de co-

municação, buscando a valorização da sua fala; certifi car se está escutando e enten-
dendo o que está sendo falado.

que apresentam transtornos mentais, uso abusivo de álcool e outras drogas, estabelecendo 
uma relação de confi ança mútua. O profi ssional deverá registrar os usuários com tais quadros 
na sua microárea e informar na reunião de eSF. Os casos que necessitarem deverão ser dis-
cutidos regularmente no matriciamento com a equipe de Saúde Mental que poderá ajudar na 
estratifi cação da gravidade e defi nição de prioridades.

Ações para o ACS em vigilância a saúde mental:
• Identifi car as pessoas em sofrimento mental (sofrimento ou incapacidade que afetam 

atividades sociais ou profi ssionais), uso abusivo de álcool e outras drogas e registrar na 
fi cha de visita domiciliar e territorial e discutir na reunião de eSF.

• Identifi car situações de riscos, tais como: cárcere privado, isolamento social, egresso hos-
pitalar, histórico familiar ou tentativa de autoextermínio, situação de rua, violação de direi-
tos civis, uso incorreto de medicação, sinais de violência física e psicológica, dentre outros.

• Realizar busca ativa de pessoas em sofrimento mental que perderam ou abandonaram 
o acompanhamento.

• Conhecer os equipamentos existentes na rede como: Profi ssionais que compõem a 
equipe de saúde mental no Centro de Saúde, Centro de Referência em Saúde Men-
tal - CERSAM, Centro de Referência em Saúde Mental de Álcool e Outras Drogas 
- CERSAM-AD, Centro de Referência em Saúde Mental Infantil - CERSAMi, Centro 
de Convivência, Unidade de Acolhimento - UA, Unidade de Acolhimento infantil - UAI, 
Consultório de Rua, Equipe Complementar, Arte na Saúde e Residências Terapêuticas.

• Identifi car os portadores de transtorno mental, uso abusivo de álcool e outras drogas e 
informar na reunião de eSF.
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Vigilância em saúde relacionada à tuberculose6.8

Abordagem ao tabagismo6.9

• Procurar informações complementares junto à pessoa que cuida.
• Perguntar se a pessoa idosa consegue dar conta de alimentar-se, vestir-se, tomar ba-

nho, fazer higiene pessoal, ir ao banheiro, sem precisar de ajuda.
• Perguntar se a pessoa consegue sozinha fazer compras, utilizar meios de transporte, 

manipular medicamentos, utilizar telefone, preparar refeição, receber e administrar a 
própria renda, ir ao banco.

• Identifi car pessoas idosas com risco de quedas: difi culdades de locomoção uso de re-
médios para dormir, uso de remédios para pressão, idosos com problemas de visão e 
de audição, e identifi car ambientes que favorecem quedas e orientar.

• Identifi car sinais de confl itos entre os membros da família: histórias diferentes para uma 
mesma situação, a pessoa se cala diante de quem cuida, tom agressivo na fala, sinais 
de agressão física (hematomas, lesões), higiene precária.

• Identifi car pessoas com transtorno de acumulação.
• Atentar para situações de alteração da rotina que precisam ser imediatamente comuni-

cadas à eSF: sonolência excessiva; pessoa sem vontade de participar de nada; confu-
são mental; agitação; agressividade; pessoa com febre.

• Orientar a família a ter sempre o número dos telefones de ajuda e socorro em lugar de 
fácil acesso (SAMU 192).

A tuberculose é uma doença infecto contagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium tubercu-
losis, acometendo principalmente os pulmões, mas pode afetar qualquer parte do corpo.

A doença pode acometer qualquer indivíduo, contudo sua transmissão é favorecida em situ-
ações de maior vulnerabilidade social e na vigência de outras condições de saúde, tais como: 
desnutrição, alcoolismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, doenças psiquiátricas, diabetes, 
HIV/AIDS, doenças renais crônicas, câncer e outras.

A tosse é uma das principais manifestações da doença, podendo ser acompanhada por fe-
bre baixa, sudorese noturna, emagrecimento, fraqueza e redução do apetite.

Ações para o ACS em vigilância à tuberculose:
• Identifi car os sintomáticos respiratórios na comunidade (pessoas com tosse por duas 

semanas ou mais) e encaminhar ao CS para avaliação.
• Levar para discussão na reunião de equipe e supervisão do enfermeiro o nome e quan-

tidade dos sintomáticos respiratórios identifi cado no território.
• Acompanhar os pacientes em tratamento.
• Identifi car os contatos domiciliares e orientá-los a procurar o CS.
• Realizar a busca ativa de faltosos e de abandono do tratamento.
• Acompanhar a tomada da medicação durante o Tratamento Diretamente Observado 

(TDO) no domicílio do doente ou outro local combinado previamente.
• Orientar quanto à importância da coleta de escarro, quando solicitado pela equipe.
• Sensibilizar os familiares e usuário quanto ao tratamento.

O tabagismo ativo é a principal causa evitável de adoecimento e morte, pois aumentam o 
risco de câncer, doenças do coração, da circulação, do sangue e dezenas de outras doenças. 
Está relacionado a aproximadamente 63% dos óbitos por doenças crônicas. Anualmente, mor-
rem cerca de 6 milhões de fumantes no mundo, sendo quase 200 mil no Brasil (mais de 400 
pessoas por dia). O tabaco é a única droga legal que mata dois a cada três dos seus usuários 
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regulares. A cessação do tabagismo é uma das intervenções de saúde que apresenta melhor 
relação custo-benefício. É menos oneroso auxiliar as pessoas a abandonarem o hábito de fu-
mar do que tratar as doenças que ocorrem em consequência do mesmo.

O tabagismo passivo é a 3ª causa evitável de morte (atrás do tabagismo ativo e alcoolismo), 
sendo responsável por mais 600 mil óbitos por ano no mundo, sendo mais de ¼ em crianças. 
A exposição de não fumantes à poluição do ambiente causada pelo fumo também aumenta 
o risco de diversas doenças, como o câncer, infarto agudo do miocárdio e enfermidades pul-
monares. As crianças que convivem com fumantes têm maior risco de apresentar infecções 
respiratórias, asma brônquica e de morrer em consequência das mesmas. A gestante que fuma 
tem um risco aumentado de complicações na gravidez, como abortos, sangramentos, partos 
prematuros, entre outras. Pode haver danos para o bebê, como baixo peso de nascimento, au-
mento do risco de morte súbita infantil, de morte por doenças respiratórias nos primeiros anos 
de vida e comprometimento da inteligência e do comportamento.

Cerca de 80% dos fumantes querem parar de fumar, mas somente 3% conseguem a cada 
ano, sem ajuda profi ssional. Boa parte dos tabagistas apresenta graus leves de dependência 
à nicotina, com a possibilidade de cessar o tabagismo com o apoio da “Abordagem Breve do 
Fumante”, o que é comprovado por diversos estudos. Essa abordagem dura de 3 a 10 minutos 
e pode ser realizada pelos profi ssionais do Centro de Saúde.

É atribuição dos ACS a identifi cação dos tabagistas que residem ou trabalham na área de 
abrangência do Centro de Saúde. Esta atividade pode ser realizada durante as visitas domici-
liares e demais rotinas de trabalho.

Os usuários devem ser sensibilizados quanto à importância da cessação, utilizando prefe-
rencialmente a “Abordagem Breve do Fumante”. Há uma cartilha elaborada pelo Programa de 
Controle do Tabagismo de Belo Horizonte (link de acesso: https:// prefeitura.pbh.gov.br/saude/in-
formacoes/atencao-a-saude/promocao-da-saude/controle-do-tabagismo) com as orientações ne-
cessárias para a realização dessa abordagem, que é composta de 7 passos, resumidos a seguir:

1º ao 4º passo
Incentivar o fumante a estabelecer uma data para parar de fumar nas próximas duas sema-

nas e o método a ser utilizado: gradual ou abrupto para a cessação do tabagismo. A decisão 
deve ser compartilhada com familiares, amigos e colegas de trabalho.

5º passo
Orientar a respeito do processo da falta da droga no organismo, conhecido como abstinên-

cia. Durante essa fase, podem ocorrer: cefaléia, ansiedade, insônia, pensamentos negativos, 
fome, fi ssura, entre outros. O ACS deve orientar o fumante a buscar estratégias de novos esti-
los de vida para o enfrentamento dos sintomas e difi culdades do cotidiano, tendo como maior 
aliado o foco na melhoria da qualidade de vida.   

6º e 7º passo
Motivar o usuário a repensar a rotina sem o cigarro, encontrando formas de substituição da 

droga por algo prazeroso (como a alimentação saudável, atividade física, Academia da Cidade, 
Lian Gong, lazer), e evitando situações de estresse.

Os usuários com graus mais elevados de dependência à nicotina ou aqueles que não conse-
guiram parar de fumar com a “Abordagem Breve” necessitarão de um acompanhamento espe-
cializado, por profi ssional de nível superior, por meio da Terapia Cognitiva Comportamental re-
alizada em grupos de 10 a 15 pessoas ou individualmente, com a duração de 06 meses. Muitos 
fumantes demandam um apoio medicamentoso, durante os 03 primeiros meses. É importante 
que eles também sejam aconselhados a mudar o seu estilo de vida, com a prática de exercícios 
físicos e alimentação saudável.

A Lei Federal 12.546, de dezembro, de 2011, que está em vigor desde 03 de dezembro de 
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Vigilância em saúde relacionada à hanseníase6.10

2014, proíbe o fumo em locais total ou parcialmente fechados de uso coletivo e os fumódromos 
não são mais permitidos. Essas medidas protegem os não fumantes das doenças provocadas 
pela fumaça presente nos ambientes onde há pessoas fumando (tabagismo passivo) e difi cul-
ta a iniciação dos jovens no tabagismo. Não é permitido o fumo dentro dos serviços de saúde 
(Centro de Saúde, por exemplo). É fundamental que haja coerência desses serviços com o seu 
papel de vitrine de hábitos e estilos de vida saudáveis. Esses locais devem tornar-se livres da 
poluição do tabaco e os seus profi ssionais fumantes serem estimulados e apoiados para deixa-
rem de fumar (BRASIL, 2001a).

O agente etiológico da hanseníase é o Mycobacterium leprae, um bacilo que acomete princi-
palmente a pele e os nervos periféricos. Locais com pouca aeração e pouca luminosidade são 
favoráveis à transmissão da doença.

As principais características da doença são manchas na pele de cor clara, acastanhadas ou 
avermelhadas, em sua maioria, com alteração da sensibilidade.

Para todo caso positivo de hanseníase, os contatos deverão ser examinados no CS. Defi ne-
-se contato como toda pessoa que convive ou conviveu com o paciente anteriormente ao diag-
nóstico e ao tratamento nos últimos cinco anos.

Ações para o ACS em vigilância a hanseníase:
• Identifi car usuários com sinais e sintomas suspeitos de hanseníase e orientar a procu-

rara eSF.
• Identifi car os contatos domiciliares e orientá-los a procurar o CS.
• Acompanhar os pacientes em tratamento.
• Realizar a busca ativa de faltosos e de abandono do tratamento.
• Supervisionar a tomada do medicamento mensal, TDO, de acordo com o planejamento 

da equipe.

Vigilância em saúde relacionada às arboviroses 
(Dengue, Chikungunya, Zika, Febre Amarela, etc)

6.11

O ACS e o Agente de Controle de Endemias (ACE) devem atuar de maneira conjunta no 
enfrentamento desses problemas na comunidade, identifi cando os pontos de conexão e as 
especifi cidades de atuação de cada um.

Ações para o ACS em vigilância a arboviroses:
• Orientar os usuários com suspeita de dengue ou outras arboviroses a procurarem o CS.
•  Orientar sinais de alarme e coleta de sorologia a partir do 6º dia nos casos de dengue.
• Preencher a fi cha de visita domiciliar e territorial e registrar no sistema de informação.
• Atuar junto aos domicílios informando aos moradores sobre a doença, sintomas, riscos, 

medidas de prevenção.
• Informar ao morador sobre a importância de verifi car possíveis criadouros do mosquito 

no domicílio ou peridomicílio.
•  Informar aos moradores sobre o agente transmissor e as doenças transmitidas.
• Vistoriar os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identifi car locais de 

existência de larvas ou mosquitos.
• Orientar e acompanhar o morador na remoção, destruição ou vedação de objetos que 

possam se transformar em criadouros de mosquitos.
• Realizar a remoção mecânica dos ovos e larvas do mosquito.
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Vigilância em saúde relacionada às Infecções 
Sexualmente Transmissíveis

Vigilância em Saúde Bucal

6.12

6.13

• Avisar ao ACE os casos de verifi cação de criadouro ou focos de difícil acesso, necessi-
dade do uso de larvicidas; imóveis fechados e recusas de visitas.

• Promover reuniões com a comunidade e realizar atividades de salas de espera no Cen-
tro de Saúde com o objetivo de mobilização para as ações de prevenção e controle da 
dengue, bem como conscientizar quanto à importância de que facilitem a entrada do 
ACE no domicílio.

As infecções sexualmente transmissíveis IST são doenças causadas por vírus, bactérias ou 
outros micro-organismos que são transmitidos, principalmente, através das relações sexuais 
sem o uso de preservativo com uma pessoa infectada. Geralmente se manifestam por meio de 
feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas (BRASIL, 2015).

Ações para o ACS em vigilância a IST:
• Orientar os usuários, principalmente os adolescentes, sobre a importância do sexo seguro.
• Orientar o usuário a procurar o CS em caso de queixas em região genital ou anal.
• Estimular o uso do preservativo.
• Orientar o paciente em tratamento de IST para que o seu parceiro também seja testado 

e tratado.
• Informar aos pacientes sobre a disponibilidade na unidade de testes rápidos para detec-

ção de HIV, Hepatites B e C e Sífi lis, estimulando a testagem.

As demandas de Saúde Bucal identifi cadas pelo ACS durante a visita domiciliar deverão ser 
informas à eSF e eSB. As principais situações que indicam a necessidade de avaliação do usuá-
rio são: rosto inchado; dentes escuros; dentes quebrados; dentadura mal adaptada ou quebrada e 
ausência de dentes na boca, principalmente as que causam difi culdade para falar, sorrir e comer.

Ações para o ACS em vigilância à Saúde Bucal:
• Desenvolver ações de promoção em Saúde Bucal.
• Identifi car as necessidades, as barreiras e os riscos em relação à Saúde Bucal junto às famílias.
• Orientar a higiene bucal adequada e das próteses bucais.
• Orientar sobre alimentação saudável, bem como os riscos do uso do fumo e bebida alcoólica.
• Orientar sobre a prevenção de traumatismo dentário e condutas iniciais antes do enca-

minhamento para o cirurgião dentista.
• Identifi car usuários que necessitem de visita domiciliar da eSB (pessoas acamadas ou 

com difi culdades de locomoção), bem como acompanhar os profi ssionais nas visitas.
• Orientar sobre fl uxos e horários para acessar o serviço e os grupos de promoção da 

Saúde Bucal do Centro de Saúde.
                                                                                                                                                                                                                                                                       

As principais situações de urgência em Saúde Bucal são: 
• Quedas e traumas que afetam o rosto com edema, hematoma, sangramento, dente 

quebrado, etc.
• Feridas nos lábios e na boca, que o usuário relata que não cicatrizam há mais de 15 dias.
• Rosto inchado, vermelhidão ou presença de secreção e/ou sangramento no rosto ou na 

boca (mesmo sem dor).
• Dor de dente.
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Estratifi cação de risco e gestão da equidade7

Estratifi cação de risco7.1

Figura 13 - Modelo de atenção às condições crônicas 

GESTÃO DE CASO

GESTÃO DA CONDIÇÃO
DE SAÚDE

GESTÃO DA CONDIÇÃO
DE SAÚDE

INTERVENÇÕES DE PREVENÇÃO
DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE

INTERVENÇÕES DE VIGILÂNCIA
E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Nível 5

Nível 4

Nível 3

Nível 2

Nível 1

Parte da população com condições de saúde
de muito elevado risco

Parte da população com condições de
saúde de alto risco

Parte da população com condições
de saúde de baixo médio risco

Parte da população com
fatores de risco

População geral

Fonte: MENDES, 2015.

Nos horários em que a unidade estiver fechada, o ACS deve orientar o usuário a se dirigir às 
UPAS: Norte e Oeste (Horário de Atendimento Odontológico: de segunda a sexta de 7h às 19h) e 
ao Hospital Odilon Behrens – HOB (Horário de Atendimento Odontológico diariamente 24 horas).

Para o adequado planejamento das ações, a eSF precisa estratifi car o risco da sua popula-
ção adscrita para priorizar ações. A fi gura 13 ilustra um exemplo de estratifi cação da população 
em diferentes níveis de complexidade da condição de saúde (condições agudas, crônicas ou 
eventos agudos).

Observa-se que no nível 1, os profi ssionais poderão identifi car todos os problemas sociais 
que afetam a comunidade, tais como: violência, vulnerabilidades sociais, problemas relaciona- 
dos ao álcool, drogas, educação, emprego, habitação, saneamento básico, limpeza urbana, 
renda, entre outros. Muitas vezes, essas demandas sociais se misturam com as demandas de 
saúde e não fi cam bem delimitadas, sendo necessárias a construção de políticas públicas e 
estratégias de intervenção intersetoriais.

O Programa Bolsa Família desenvolve ação intersetorial, sendo constituído pela transferên-
cia direta de renda a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza com a fi nalidade de 
promover o acesso aos direitos sociais básicos e romper com o ciclo intergeracional da pobre-
za. É coordenado pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais que visa o atendimento/apoio 
intensivo às famílias em situação de maior risco social.

A equipe de Saúde da Família possui papel fundamental no acompanhamento das famí-
lias benefi ciárias do Programa Bolsa Família, por serem consideradas população prioritária. O 
acompanhamento realizado por todos os membros da equipe, juntamente com os ACS, facilita 
o acesso desta população aos serviços de saúde, a gestão do cuidado e ações de vigilância 
em saúde. As informações levantadas pelos ACS durante o acompanhamento dos benefi ciários 
do seu território serão registradas manualmente em mapas de acompanhamento com posterior 
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digitação em sistema próprio do Ministério da Saúde (e-GESTOR AB), que será alimentado 
durante os períodos de vigência preconizados nas diretrizes nacionais do programa. As infor-
mações lançadas no sistema asseguram o direito de permanência do benefi ciário no programa. 
Estes mapas deverão ser validados, assinados e carimbados pelo enfermeiro durante o mo-
mento de supervisão, devendo ser arquivados conforme orientação da Secretaria Municipal de 
Saúde, ainda que tenham sido lançados em sistema de informação.

É importante destacar em relação ao programa que a transferência de renda é uma contraparti-
da à implicação das famílias inscritas no cumprimento das condicionalidades da saúde e educação.

Há inúmeros relatos e estudos de melhoria do estado de saúde da população associado ao 
Programa Bolsa Família. Portanto, o acompanhamento das famílias benefi ciárias do programa 
deve ser realizado de forma ampla, cuidadosa e intersetorial. O papel do ACS é primordial na 
articulação com a equipe para captação precoce das gestantes e realização de todas as con-
sultas de pré-natal. São ações fundamentais a realização de puericultura para acompanhamen-
to do crescimento e desenvolvimento e monitoramento da vacinação.

O nível 2 corresponde a uma parte da população do território que possui fatores de risco mo-
difi cáveis, relacionados ao comportamento e escolhas associadas à saúde. Entre esses fatores 
de risco destaca-se: alimentação inadequada; tabagismo, inatividade física; sobrepeso; uso 
abusivo de drogas lícitas ou ilícitas; estresse ligado a perdas afetivas (morte de entes queridos, 
separações), laborativas e fi nanceiras; abusos (físicos e emocionais); fatores relacionados à 
saúde sexual e reprodutiva; incapacidade para o autocuidado; graves problemas familiares; au-
sência ou fragilidade de redes de suporte social; situações de negligência, abuso ou violência; 
vulnerabilidade socioeconômica. Nesse nível, o modo de intervenção é a prevenção das condi-
ções de saúde, por meio de ações ligadas à educação e promoção da saúde para a mudança 
de comportamento dos usuários para um estilo de vida saudável.

No nível 3, encontram entre 70 a 80% dos usuários que apresentam condições crônicas, as 
intervenções de saúde devem estar pautadas no cuidado centrado no usuário e no desenvol-
vimento de sua autonomia para o autocuidado. Essas intervenções exigem ações de saúde 
multidisciplinares, coletivas e individuais.

O nível 4 corresponde a subpopulação de alto risco. Nesse nível, além do autocuidado apoia-
do e do cuidado multiprofi ssional da APS, poderão ser necessárias intervenções conjuntas à 
atenção secundária a partir de consultas especializadas com endocrinologistas, cardiologistas, 
neurologistas, ortopedistas, geriatras, etc. A gestão do cuidado e a longitudinalidade são estra-
tégias deste nível.

Por fi m, o nível 5 destina-se à atenção às condições crônicas complexas, graves e proble-
mas sócio-sanitários de extrema vulnerabilidade e/ou que implicam em risco pessoal e social. 
Essas condições estão presentes em 1 a 5% da população e causam sofrimento aos usuários 
e familiares. Nesse nível, as intervenções de saúde necessitam de cuidado multiprofi ssional, 
podendo envolver todos os níveis de atenção à saúde (APS, secundária e terciária). É funda- 
mental a escuta qualifi cada do usuário, cuidadores ou responsáveis pela atenção domiciliar 
para a elaboração e implementação do plano de cuidados do usuário (BRASIL, 2008).

O ACS encontra neste nível, usuários que apresentam condições muito complexas, como 
portadores de múltiplas comorbidades, a utilização de mais de cinco medicamentos (polifarmá-
cia); indivíduos que se encontram na transição de cuidados entre diferentes níveis de atenção à 
saúde; a baixa adesão ao plano de cuidado; a falta de condições para o autocuidado; pessoas 
que estão relacionadas a eventos-sentinela; graves problemas familiares ou econômico-sociais; 
insufi ciência de rede de suporte familiar e/ou social; acometimento por danos catastrófi cos (ex. 
enchentes, deslizamentos), entre outros.

Algumas indicações adicionais podem ser feitas:
• Idosos frágeis.
• Pessoas com internações hospitalares frequentes.
• Pessoas portadoras de distúrbios mentais graves.
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Gestão da Equidade7.2

Figura 14 - Igualdade x equidade.

• Pessoas que vivenciam algum tipo de violência.
• Pessoas em situação de rua.
• Pessoas abaixo da linha de pobreza e em situação de miséria.
• Gestantes em extrema vulnerabilidade e risco social.
• Benefi ciários do Programa Bolsa Família.
• Benefi ciários do Programa Bolsa Família.
• Famílias que possuem crianças classifi cadas como código 3 pela eSB.
• Comunidades quilombolas.
• População privada de liberdade.

Na equidade, prioriza-se aqueles usuários, famílias e comunidades que mais necessitam e não 
igualmente a toda comunidade. A fi gura abaixo permite ampliar a compreensão sobre esta diferença.

A gestão da equidade é a identifi cação das situações de desigualdades pela eSF e imple-
mentação de ações para enfrentá-las.

O ACS é o profi ssional que traz para equipe as condições de vida relacionadas, principal-
mente, ao suporte familiar e social.

Ações do ACS na gestão da equidade:
• Promover a inclusão das pessoas e/ou famílias mais vulneráveis, melhorando sua con-

dição de vida e de saúde.
• Identifi car e priorizar nos territórios as vulnerabilidades sócio/sanitárias, implementando 

plano de ação junto à eSF para o cuidado aos usuários com maior necessidade.

É importante destacar o conceito de população em situação de rua (PSR), que necessita de 
um olhar diferenciado e cuidado oportuno, devido a suas vulnerabilidades e especifi cidades.

Para qualifi car melhor o cuidado e cadastro dessa população, a Política Nacional para Inclu-
são Social defi ne a população em situação de rua (PSR) como grupo populacional heterogêneo 
que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, 
a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 
degradadas como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem 
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como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.
É um desafi o para a eSF realizar a vigilância em saúde das pessoas em situação de rua, 

tendo em vista as peculiaridades deste público. 
A itinerância deste público, algumas vezes, compromete o acompanhamento e vigilância à 

saúde, porém esse fato não pode ser impedimento para que o ACS realize seu trabalho.
Para o atendimento e acompanhamento destas pessoas por toda a eSF é necessário organi-

zar o processo de trabalho de forma especifi ca, com uma perspectiva de atendimento oportuno, 
buscando fl exibilizar as agendas, fornecer a medicação observando a singularidade, otimizar 
as consultas especializadas e coleta de exames, entre outros. A eSF deve articular ações com 
o Consultório de Rua, POP Rua, BH de Mãos Dadas contra a AIDS, Abordagem de Rua, CRAS/
CREAS e rede social do território para viabilizar o acompanhamento mais efetivo, com encon-
tros regulares para elaboração do Projeto Terapêutico Singular. Muitas ações devem ser em 
loco, respeitando aquelas que requerem privacidade.

Principalmente nesta população, a ausência da documentação não pode ser impeditiva para 
o acesso ao serviço e devem ser observadas as regras para o cadastro contidas no documento 
‘’Normatização do Cadastrado e Perguntas Frequentes - FAQ’’ da SMSA.

Na rotina de trabalho do ACS também é necessário que as visitas ocorram de forma regular 
e se faça a pactuação com o usuário do dia e horário para as próximas visitas. É importante 
que o ACS estimule as pessoas em situação de rua a participarem das atividades do centro 
de saúde (consultas, coletas, grupos, testagens rápidas, entre outros) e inclusive do controle 
social, para contribuir nas formulações de ações e organização de processo de trabalho que 
contemplem suas demandas.

Ações e ferramentas direcionadas para as 
populações mais vulneráveis e de maior risco 

8

Genograma8.1

Para as famílias com estruturas muito complexas ou em condições de vulnerabilidade social, 
o genograma e o ecomapa são instrumentos que facilitam o entendimento da dinâmica familiar 
(PEREIRA, 2009; MOIMAZ, 2011). Cabe à equipe conhecer estas ferramentas de trabalho e 
fazer a escolha daquela que auxiliará mais em cada caso.

É uma ferramenta que poderá ser utilizada pela eSF para demonstrar esquematicamente 
problemas biomédicos, genéticos, comportamentais e sociais que envolvem a família estuda-
da. Poderá ser usada como fator educativo, permitindo ao paciente e sua família ter a noção 
das repetições dos processos que vêm ocorrendo, facilitando o entendimento da dinâmica fa-
miliar e podendo ser usada pelo ACS.

O genograma deverá ser anexado no início do prontuário, com um sumário dos problemas 
prévios, ações preventivas e medicamentos em uso, acontecimentos importantes com datas, 
pois estes dados são essenciais para atender ao usuário com maior resolutividade.

Como elaborar um genograma8.1.1

Na parte estrutural, colocar nome, idade, profi ssão, situação laboral, mortes na família citan-
do datas e causas, doenças, cuidador principal e informante (assinalado); e na parte funcional, 
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Figura 15 - Símbolos utilizados no Genograma.

complementar as informações mostrando a interação entre os membros da família dando uma 
visão dinâmica ao instrumento (CURRA e FERNANDES, 2006). É importante que todas as 
informações lançadas no genograma estejam de forma resumida e de fácil entendimento para 
manter o caráter esquemático da ferramenta.

O genograma deve conter minimamente as seguintes informações:
• Três ou mais gerações.
• Nomes de todos os membros.
• Idade ou ano de nascimento.
• Mortes, incluindo idade ou data em que ocorreu e a causa.
• Doenças ou problemas signifi cativos.
• Indicação dos membros que vivem juntos na mesma casa.
• Datas de casamentos e divórcios.
• Lista de primeiros nascimentos de cada família à esquerda, com irmãos relacionados 

sequencialmente à direita.
• Um código explicando todos os símbolos utilizados.
• Símbolos selecionados por sua simplicidade e visibilidade máxima.
• Relações familiares.

16

Im
plantação do Plano D

iretor da Atenção Prim
ária à Saúde – O

ficina 6: Abordagem
 Fam

iliar

Figura 1: Sím
bolos e Siglas do G

enogram
a



DIRETRIZES TÉCNICAS PARA O TRABALHO

47

Figura 16 - Modelo de Genograma. 

Fonte: MINAS GERAIS, 2011. 
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Ecomapa8.1.2

O ecomapa é um instrumento que complementa o genograma, consiste na representação 
gráfi ca dos contatos dos membros da família com os outros sistemas sociais, das relações 
entre a família e a comunidade. Ajuda a avaliar os apoios, os suportes disponíveis, sua utiliza-
ção pela família e pode apontar a presença de recursos, sendo o retrato de um determinado 
momento da vida dos membros da família, portanto, ele é bem dinâmico. Uma família que tem 
poucas conexões com a comunidade e entre seus membros necessita de maior investimento 
da equipe de saúde para melhorar seu bem-estar.

O ecomapa deve incluir informações acerca das relações da família com o ambiente externo:
• A vizinhança.
• Serviços da comunidade.
• Grupos sociais.
• Educação.
• Relações pessoais signifi cativas (amigos, vizinhos, família mais afastada, etc.).
• Trabalho.
• Outras.

Como elaborar um Ecomapa8.1.3

Forma de representação: No ecomapa, a família apresenta-se dentro de um círculo, enquan-
to que os contatos da família com a comunidade ou com pessoas e grupos signifi cativos, são 
representados em círculos externos.

O que deve-se incluir no Ecomapa: Serviços da comunidade (Creche, escolas, Unidade de 
Saúde, etc.) - Grupos sociais (Igrejas, Associação de Moradores do Bairro, etc.).  Relações 
signifi cativas (amigos, vizinhos, família, etc) - Trabalho - Outras (Lazer, etc.)

Uma família que tem poucas conexões com a comunidade, e também entre seus membros, 
necessita de maior investimento para melhorar seu bem-estar.
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Figura 17 - Modelo de Ecomapa.

Fonte: MINAS GERAIS, 2011. 

Promoção da saúde e educação em saúde 9

A promoção à saúde se refere às ações individuais, coletivas e ambientais que modifi cam 
fatores associados ao processo saúde-doença, reduzindo vulnerabilidades, empoderando so-
cialmente a comunidade e melhorando a qualidade de vida.

A promoção à saúde é de responsabilidade de toda a equipe e deverá ser intermediada 
pelo ACS em parceria com as lideranças comunitárias, escolas, ONGs, igrejas, associações, 
movimentos sociais, empresas, clubes de serviços e outros, relacionadas a emprego e renda, 
habitação, segurança alimentar, saneamento, esporte e lazer, educação, assistência social, 
defesa social, meio ambiente, infraestrutura, cultura e outros.

A Portaria 1.886, de dezembro de 1997, do MS esclarece o papel dos ACS como educado-
res, permitindo que esse profi ssional realize atividades educativas, desde que o mesmo esteja 
capacitado para tal.

A educação em saúde é um elemento importante da promoção à saúde e tem como princi-
pal objetivo estimular o autocuidado. A prática deve ser conduzida de forma a permitir que os 
indivíduos expressem suas necessidades, apresentem suas preocupações e se envolvam na 
tomada de decisão, entendendo as consequências de suas escolhas. O autocuidado está rela-
cionado com as escolhas que os usuários tomam em relação à sua saúde e a seu bem-estar. 
É a capacidade de assumir responsabilidades por sua saúde, de forma a aumentar a sua con-
fi ança e as habilidades para gerenciar seus próprios problemas.

Para apoiar o autocuidado dos indivíduos de sua área de abrangência, o ACS tem como função:
• Apoiar os usuários na aquisição de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades 

para a resolução dos seus problemas de saúde.
• Auxiliar o usuário na identifi cação dos problemas vivenciados, que podem ou não ser 

relacionados à doença.
• Aumentar a confi ança do usuário na sua capacidade de implementar mudanças de vida 

que levem a melhores resultados.
• Corresponsabilizar os usuários pelo seu plano de cuidados.
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Atividades coletivas e de apoio 10

É importante lembrar que além das atividades coletivas já consolidadas pelo SUS-BH, como 
a Academia da Cidade, Lian Gong e abordagem ao tabagismo, vários outros grupos são desen-
volvidos no cotidiano dos serviços de saúde.

Esses grupos podem reunir crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, gestante, en-
fi m, pessoas com necessidades de saúde semelhantes. Resgatar e manter esses grupos é um 
desafi o e os serviços de saúde contam com os ACS para superá-lo, pois estão mais próximos 
dos problemas que afetam a comunidade (KODA, 2012).

Ações dos ACS para o fortalecimento e integração das ações coletivas de educação em saúde:
• Divulgar para população a realização de todas as atividades coletivas propostas, levan-

do em consideração o público alvo e os temas a serem discutidos.
• Identifi car crenças, conhecimentos e valores do grupo, levando-os a refl exão sobre o 

impacto no processo saúde doença.
• Discutir a importância do autoconhecimento e do autocuidado na contribuição da ativi-

dade coletiva.
• Favorecer a expressão de sentimentos, experiências e dúvidas, gerando vínculo e con-

fi ança dos usuários para participarem desses momentos.
• Contribuir na coordenação de grupos quando se sentir seguro, fazendo com que as pes-

soas reflitam e tomem consciência de seu papel na resolução dos problemas comuns.

Estar sempre atualizado quanto aos fluxos, dias e horários de realização das principais ativi-
dades coletivas existente na sua área de abrangência.

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF-AB)

10.1

Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi criado pelo Minis-
tério da Saúde em 2008 para fortalecer a APS, com a inserção de novas categorias profi ssio-
nais para atuar de maneira integrada e apoiando as eSF na resposta às demandas de seus 
usuários, de todas as idades, incluindo desde a promoção à saúde, à prevenção de agravos e 
tratamento (BRASIL, 2014).

Em Belo Horizonte, todos os CS possuem uma equipe de NASF-AB para apoiar as eSF que 
pode ser compostas por: assistentes sociais, farmacêuticos, fi sioterapeutas, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais, nutricionistas, psicólogos e profi ssionais de educação física.

É importante ressaltar que o NASF-AB trabalha dentro de uma lógica chamada “apoio ma-
tricial” (BRASIL, 2014). Esta lógica aposta nas ações de assistência diretas aos usuários e de 
apoio educativo para as equipes de Saúde da Família. As “reuniões de matriciamento” têm 
periodicidade média mensal, nas quais é fundamental a presença e participação do ACS, junto 
aos outros membros da eSF, para discussão das demandas de cada território e a construção 
de estratégias para alcançarmos a melhoria das condições de saúde da população.

Academia da Cidade10.2

As Academias da Cidade são locais para prática da atividade física ministrada por profi s-
sionais de educação física, têm como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, 
construindo no dia a dia da cidade a possibilidade de modos de vida mais saudáveis.
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Atividades coletivas em sala de espera10.3

Violência no território e Cultura da Paz10.4

O ACS contribui com a Academia da Cidade divulgando a proposta na comunidade, realizan-
do orientações aos usuários infrequentes e apoiando ações de promoção e prevenção realiza-
das nestes equipamentos, em parceria com a equipe de saúde.

As atividades são gratuitas e destinadas preferencialmente às pessoas acima de 18 anos. 
Os encaminhamentos para as Academias da Cidade podem ser feitos por qualquer profi ssional 
do Centro de Saúde, ou o usuário pode procurar um dos equipamentos por demanda espon-
tânea. Após a inscrição na Academia da Cidade, todo usuário passa por uma avaliação física 
com o profi ssional, e se estiver apto para a prática, poderá participar das aulas três vezes por 
semana, durante uma hora, sendo estas realizadas de acordo com a necessidade e condição 
física de cada pessoa.

A sala de espera é um espaço coletivo enquanto se aguarda pelo atendimento dos profi ssio-
nais na unidade de saúde. A espera pode gerar ansiedade, angústia, mas quando bem apro-
veitado, este espaço pode ser transformado em um local de aprendizagem, agregando valores, 
promovendo qualidade de vida aos usuários/familiares. Todos os profi ssionais, bem como os 
ACS, estando aptos poderão utilizar este momento para educação em saúde.

Os temas devem ser pontuais, atuais e relevantes a prevenção e promoção da saúde. O 
momento também pode ser utilizado para esclarecer aos usuários o funcionamento, o fluxo da 
unidade e a oferta de serviços.

Sabemos que a preservação da paz é um processo que tem relação com a forma como a 
sociedade se organiza e como a riqueza é distribuída entre a população. As desigualdades so-
ciais e econômicas e a falta de políticas sociais justas e adequadas podem favorecer o desen-
volvimento da violência. Cabe à humanidade se esforçar para promover justiça social e reduzir 
iniquidades para que a paz seja preservada.

O SUS-BH busca esses mesmos objetivos e adota os princípios fundamentais da tolerância, 
solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e ao pluralismo. É preciso que os trabalha-
dores da saúde, incluindo o ACS, identifi quem e denunciem situações de violação de direitos e que 
sejam também defensores da paz em casa, no trabalho ou no lazer, procurando também manter 
a cultura da paz no convívio entre pessoas, os animais e o ambiente (MOREIRA et al.,2014; BRA-
SIL, 2001b). Desenvolver uma escuta atenta e buscar compreender melhor as pessoas, com suas 
diferenças e posicionamentos, pode ajudar no estabelecimento da cultura de paz.

A Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu formulário no qual todos os episódios de vio-
lência no trabalho podem ser registrados para fi ns de análises quantitativa e qualitativa e para 
desenvolvimento de estratégias de enfrentamentos. O formulário poderá ser acessado por 
qualquer servidor municipal por meio do link: https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/
gestao-de-pessoas, na aba Episódios de Violência no Trabalho-SMSA, e o conteúdo de registro 
deve referir-se a episódios de violência vivenciado nas unidades de saúde de Belo Horizonte.
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Prhoama

Homeopatia

Lian Gong

Acupuntura

Medicina antroposófica

11.1

11.1.1

11.2

11.1.2

11.1.3

Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde - PICS

11

No SUS-BH, há três ofertas sistematizadas de PICS: PRHOAMA, Lian Gong em 18 terapias 
e Terapia Comunitária Integrativa.

Na rede SUS-BH existe, desde 2004, o PRHOAMA – Programa de Homeopatia, Acupuntura e Me-
dicina Antroposófi ca, vinculado à Gerência da Atenção Primária à Saúde - GEAPS. Os médicos do 
PRHOAMA estão em Centros de Saúde das nove Regionais de Saúde e em unidades secundárias.

O acesso a esse serviço é realizado a partir de encaminhamento feito por todos os profi ssio-
nais de saúde. Não é necessário passar por uma consulta para obter esta guia de referência, 
pois pode ser obtida no momento de escuta da equipe. O usuário deverá fazer contato com a 
eSF e será referenciado para a unidade que oferta o serviço.

É um tratamento médico que estimula a força vital do corpo para o restabelecimento da 
saúde através de um medicamento preparado de um modo específi co (dinamização), selecio-
nado pelo princípio da semelhança com os sintomas representativos da enfermidade. Também 
cuida da conservação da saúde ao promover um regime de vida adequado. Para isso, avalia o 
paciente em sua totalidade, pesquisando sintomas particulares, gerais e mentais do presente 
e do passado.

É um dos métodos terapêuticos que fazem parte da Medicina Tradicional Chinesa. Aborda 
o paciente em sua totalidade, avaliando sua relação com ele mesmo e com seu meio ambien-
te. Através do estímulo de pontos específi cos do corpo com agulhas, busca-se restabelecer o 
equilíbrio energético do organismo e a harmonia do indivíduo como um todo, melhorando ou 
curando os sintomas estabelecidos e/ou evitando a instalação de doenças.

A Medicina Antroposófi ca propõe uma abordagem preventiva e terapêutica que visa equili-
brar ou reequilibrar o organismo como um todo. Atende casos de doenças agudas ou crônicas 
no nível físico, desvitalização, mal-estar, sintomas às vezes não bem defi nidos ou sem mani-
festação física, quadros alérgicos, sintomas mentais, psíquicos ou alteração de comportamento 
ligada à vida afetiva.

É uma ginástica terapêutica fundamentada na Medicina Tradicional Chinesa, especialmente 
desenvolvida para prevenir e tratar dores no corpo. A ginástica enfatiza a abordagem do ser 
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Supervisão do ACS pelo enfermeiro12

humano que interage o corpo/mente e o integra com a natureza, melhora o funcionamento dos 
órgãos internos, estimula a percepção dos sentidos, trabalha as emoções e busca prolonga-
mento da vida com qualidade.

A ginástica é uma atividade física leve, com movimentos suaves e fi rmes, pode ser praticada 
por pessoas de qualquer idade. Os usuários, em especial, os pacientes com diabetes, hiper-
tensão arterial, dores crônicas ou doenças osteoarticulares, idosos, portadores de sofrimento 
mental e outros, podem se benefi ciar do Lian Gong em 18 terapias. A prática é oferecida nos 
Centros de Saúde ou em áreas próximas (quadras, praças, igrejas, escolas ou parques). Os 
interessados deverão ser orientado dos a procurar informações no Centro de Saúde mais pró-
ximo de sua moradia, ou acessar o site https://prefeitura.pbh.gov.br/saude.

Terapia Comunitária Integrativa11.3

A Terapia Comunitária Integrativa é uma possibilidade de intervenção coletiva que permite 
construir redes sociais solidárias de promoção da vida e prevenção, favorecendo a mobilização 
de potencialidades individuais, familiares e comunitárias.

A rede SUS-BH conta com profi ssionais formados nesta metodologia, incluindo ACS, que 
realizam "rodas" que são espaços de acolhimento e partilha da vida, com usuários nos Centros 
de Saúde.

A supervisão é considerada como algo inseparável de qualquer processo de trabalho realiza-
do coletivamente, no qual estão presentes diferentes profi ssionais, com distintas formações e 
qualidade de atendimento, podem e devem servir de reforço e estímulo às diversas atividades, 
entre elas o planejamento, a organização interna dos serviços e a qualifi cação profi ssional.

A supervisão, o acompanhamento e a coordenação do trabalho do ACS é uma atividade que 
deverá ser realizada pelo enfermeiro, regulamentada pela portaria do Ministério da Saúde, n° 
2.436, de 21 de setembro de 2017. Essa atividade deve ser realizada sistematicamente em 
horários protegidos na agenda do enfermeiro e do ACS semanalmente, e visa também o plane-
jamento das visitas a serem realizadas com a utilização do formulário do Anexo 2 deste manual.

Para a supervisão é importante que o ACS apresente o relatório de visitas realizas com os 
respectivos desfechos de visita e juntamente com o enfermeiro façam uma refl exão crítica so-
bre o processo de trabalho, as visitas domiciliares realizadas e não realizadas, as famílias visi-
tadas, o processo saúde-doença das pessoas no território, gestantes com pré-natal em atraso, 
crianças com vacinação em atraso, famílias vulneráveis, idosos frágeis dentre outras situações 
elencadas pela eSF.

Na contínua e importante atividade de supervisão do trabalho do ACS, existem aspectos a 
serem discutidos, destaca-se aqui:

• Qualidade e quantidade das visitas realizadas.
• Registros da visita domiciliar nos sistemas de informação.
• Validação das fi chas de visitas domiciliares, cadastros e mapa de acompanhamento do 

programa Bolsa Família com assinatura e carimbo do enfermeiro supervisor.
• Realização de busca ativa, conforme defi nição da equipe.
• Mapeamento, dinamicidade e desafi os do território.
• Planejamento mensal do percurso e das visitas domiciliares a serem realizadas pelo ACS.
• Conhecimento dos recursos/dispositivos da comunidade.
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Reuniões de equipe13.1

Espaços de discussão, gestão e de controle social13

• Atualização e cadastramentos dos usuários no sistema de informação em saúde.
• Mapeamento de situações prioritárias e de elevada vulnerabilidade da população ads-

crita à sua microárea.
• Identifi cação dos desafi os e potencialidades da família e da comunidade percebidos 

durantes as visitas domiciliares.
• Participação em espaços coletivos (reunião de equipe, grupos operativos, sala de espera, 

colegiado gestor, conselho local).
• Levantamento das necessidades de capacitações.
• Discussão da necessidade de ações intersetoriais.

O registro da atividade de supervisão do trabalho do ACS deve ser realizado pelo enfermeiro 
no SISREDEWEB, módulo atividade coletiva, colocando o nome dos ACS que participaram, 
horário de início, horário de término e dia em que foi realizada a atividade.

Durante a atividade de supervisão é importante que o enfermeiro tenha em mãos: relatórios 
de visitas domiciliares realizadas por ACS, com o desfecho das visitas e total de usuários visi-
tados de acordo com a situação de saúde, assim como os cadastros realizados e as devidas 
atualizações, as glosas apuradas pelo Mistério da Saúde e o Instrumento de registro das ati-
vidades do ACS (anexo 03) realizadas durante a semana. O enfermeiro deverá realizar uma 
leitura criteriosa utilizando os instrumentos como apoio para a supervisão.

Com isso, a organização dos instrumentos de trabalho do ACS a partir da supervisão é fun-
damental para detectar as difi culdades em acompanhar as famílias, auxiliando no planejamen-
to e intervenções de gestão em saúde.

Devem acontecer semanalmente de acordo com a SMSA-BH, pactuadas com todos os tra-
balhadores do CS para assegurar retaguarda aos casos agudos. Essas reuniões devem servir 
para avaliação e planejamento, informações dos ACS, discussão de problemas no processo 
de trabalho da equipe, discussão de casos prioritários de usuários e/ou famílias, defi nição de 
planos de trabalho e ações.

Figura 18 - Reuniões de equipe.
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Matriciamento13.2

Colegiado Gestor13.3

Aplicado à atenção primária, o apoio matricial é uma estratégia de organização do trabalho 
em saúde que acontece a partir da integração de eSF com equipes ou profi ssionais de outros 
núcleos de conhecimento. São ações de apoio matricial os atendimentos e grupos compartilha-
dos, a discussão de casos e a construção de projeto terapêutico singular.

O matriciamento possui duas possibilidades de apoio às eSF: clínico assistencial e técnico 
pedagógico. O apoio clínico assistencial ocorre quando, a partir da discussão do caso, a equipe 
assiste diretamente o usuário, seja na forma de atividade coletiva, atendimento individual ou vi-
sita domiciliar. O apoio técnico pedagógico, por sua vez, é a construção de conhecimento entre 
as equipes de apoio e eSF, empoderando as condutas dos profi ssionais. 

Dentro dessa estratégia, as reuniões de matriciamento são importantes dispositivos para 
discussão de casos ou temas entre os profi ssionais que compõem as diferentes equipes envol-
vidas, obtendo-se um diagnóstico de necessidades e o levantamento/planejamento de ações 
que possam ser desenvolvidas para atendê-las da melhor maneira possível (BRASIL, 2014).

A frequência deve ser periódica e programada, a fi m de que as eSF sempre tenham oportu-
nidade de discutirem suas demandas com os profi ssionais de apoio. A presença do ACS junto 
aos demais profi ssionais nas reuniões de matriciamento, assim como a presença dos profi ssio-
nais de apoio, é de grande relevância para construção da assistência ao usuário em discussão, 
não havendo perda de informações relevantes e garantindo a responsabilização do caso para 
com todos participantes.

O que é importante se observar para uma discussão de casos no matriciamento?

• Fragilidade dos laços familiares e sociais.
• Situações de violência doméstica (física, psicológica, negligência).
• Isolamento social.
• Abuso de álcool e outras drogas.
• Alterações drásticas no humor, com difi culdade para controlar emoções e afetos.
• Difi culdade para realização de atividades de vida diária (higiene, alimentação, tarefas 

rotineiras).
• Perda de mobilidade (mudanças de postura, andar).
• Necessidade de meios auxiliares de locomoção, ou difi culdades de adaptação no uso 

desses recursos.
• Difi culdade para alimentar e/ou engolir.
• Alimentação por via alternativa.
• Perda ou ganho de peso signifi cativos.
• Comprometimento das funções cognitivas e motoras.
• Risco de desequilíbrio ou quedas.
• Autocuidado precário.
• Difi culdade de adesão a tratamentos e orientações previamente propostas.
• Alteração ou atraso de fala e linguagem.

“A criação do Colegiado Gestor é uma diretriz adotada pela SMSA-BH por ser um dispositivo 
potente de democratização, propiciando a construção coletiva e objetivando a estruturação de 
uma assistência de qualidade, equânime e integral, baseada nos princípios do SUS” (SILVANA, 
Benjamim Guimarães/GERASA-Norte).

O colegiado gestor é formado por representantes de todas as categorias profi ssionais do 
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Comissão Local de Saúde13.4

CS. Seu papel na gestão é propor ações para enfrentar difi culdades, buscando solucionar os 
problemas internos por meio da participação responsável dos seus representantes.

Tem por fi nalidade:
• Atuar no processo de trabalho da unidade.
• Elaborar projetos de ação da instituição.
• Buscar soluções para os problemas internos.
• Sugerir e elaborar propostas de intervenção.
• Na ausência da Gerência, o Colegiado Gestor deve se reunir para tomada de decisões 

que envolvam conflítos.

A pauta deve ser flexível e adaptada às necessidades do momento, podendo ocorrer reuni-
ões extraordinárias. É fundamental a presença de todos com a organização prévia da agenda 
dos integrantes, inclusive comunicar ao ACS. Recomenda-se realizar reuniões mensais, sendo 
que qualquer representante pode solicitar reuniões fora do cronograma. Toda reunião deve ser 
registrada em ata.

Em 1991 foi sancionada a Lei n° 8.142, de dezembro de 1990, que prevê a formação dos 
Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais de saúde, possibilitando a participação organiza-
da da população na administração dos serviços prestados pelo SUS.

A Comissão Local de Saúde confere participação popular no âmbito local, através dela os 
conselheiros fi scalizam e avaliam serviços da unidade de saúde da sua área de abrangência, 
visando à melhoria da qualidade de vida individual e coletiva e tornando o Centro de Saúde um 
espaço para o exercício da cidadania.

O conselheiro é o representante eleito em reunião organizada para este fi m. O número de 
conselheiros é variável, mas deve ser composto por metade de representantes de usuários 
(50%), 25 % de trabalhadores e 25 % de gestores e prestadores de serviço. As funções do con-
selheiro são: discutir demandas da comunidade e do CS em busca de soluções; ser o elo entre 
o conselho, comunidade e demais organizações do bairro; conhecer e acompanhar a execução 
das decisões da política de saúde. As reuniões têm uma periodicidade mensal.

O ACS tem um importante papel de liderança e mobilização (SILVA et al., 2014) e, portanto, 
suas contribuições para o fortalecimento do controle social, abrangem:

• Participar da organização, além promover a mobilização coletiva no processo de eleição 
dos conselheiros.

• Identifi car líderes na comunidade para que possam fazer parte da Comissão Local.
• Conscientizar a população sobre a importância da Comissão Local e da sua participação.
• Levar as demandas da comunidade para serem discutidas nas reuniões.
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Figura 19 - Comissão Local de Saúde.

“É através da PARTICIPAÇÃO que se supera a resignação e o medo e gera as 
condições para o exercício pleno da liberdade e da cidadania” (SOUZA, 2004).
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Ficha de visita domiciliar e territorialAnexo 1 
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Instrumento de planejamento de visitas 
do ACS

Anexo 2
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Instrumento de registro das atividades 
do ACS

Anexo 3 
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Formulário de cadastro de pessoa físicaAnexo 4 
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Formulário de cadastro da famíliaAnexo 5 
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Formulário de autodeclaração de endereçoAnexo 6 
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