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DEDICATÓRIA

Já ouvi várias vezes que os eruditos são aqueles que leram nos livros; 
mas, neste caso, as iluminadoras de cada parágrafo e páginas que compõem este 
livro são as eruditas que leram diretamente suas obras. Melhor, o livro de suas 
vidas. Por isso, faço minhas as palavras de Teresa Ramos:

“Eu só queria dizer que torço muito para que esse livro 
saia, quero que ele seja divulgado. O que eu puder fazer 
para divulgá-lo farei, e faço porque acredito que ele vai 
servir para aumentar o conhecimento e resgatar a memória 
das nossas ACS com os gestores do SUS, os diretores 
das Unidades Básicas de Saúde e as novas lideranças 
comunitárias. Eu não gosto muito da palavra “liderança”, 
mas o livro vai servir muito para essa nova geração. Ele 
será o banco de memórias que algumas de nós, depois de 
algum tempo, esquecemos de fazer, pela movimentação e 
pela dificuldade que temos em escrever. Nós falamos, mas 
somos ruins para escrever. Para mim, isso é fundamental, 
porque ele vai manter vivo esse pequeno baú da memória, 
e isso é a nossa história, nossa vida”. 

 
Com suas palavras, Teresa, dedico-lhe as composições dessas músicas, 

nas vozes coletivas das Agentes Comunitárias de Saúde e nas imagens singulares 
dessas mulheres. Logo, é um livro para todas as Agentes Comunitárias de Saúde, 
aquelas que tive a oportunidade de olhar nos olhos e conversar sobre a vida, e 
também para aquelas que a vida nos privou desse olhar. 

Que possamos nos encontrar em algum lugar deste imenso país e então 
seguir firmes em nossos propósitos, fiéis à causa pública, íntegras nas nossas 
condutas, fortes e esperançosas na construção de uma nação saudável.
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PREFÁCIO

Luiza Erundina - Deputada Federal

Mulheres na Saúde: vozes coletivas, imagens singulares é um livro 
que traz o relato apaixonado de uma história fascinante que começou a ser 
vivida há 30 anos atrás na minha querida Paraíba, lugar escolhido para ser o 
piloto da implantação do Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS), 
extensivo a outras terras inóspitas do Nordeste brasileiro, onde o Estado 
permanece surdo ao clamor do povo que grita por saúde, justiça e paz.

É a epopeia dos Agentes Comunitários de Saúde, neste caso das 
Agentes Comunitárias de Saúde, mulheres a quem a autora dedica seu 
trabalho, estendendo o tributo aos indivíduos-famílias de comunidades, 
cuidadas, cotidianamente pelas equipes saúde da família. Mulheres, forjadas 
das classes trabalhadoras, o que, por si só, revela o seu compromisso 
pedagógico com a educação popular em saúde. Esta como um direito de 
cidadania plena.

Ao ler todos os depoimentos que compõem este trabalho, me toca 
os sentidos compartilhados dessas mulheres de norte ao sul do país, em 
aprender a cuidar de gente como elas. O que revela que a autora teve uma 
sensibilidade impa por fazer esse caminho literário ouvindo, com carinho, as 
Agentes Comunitárias de Saúde, em suas diversas expectativa e desejo de 
construir territórios - cidades saudáveis, nos lugares que vivem e trabalham 
e sonham. A escolha da autora em descrever a vocalização dessas mulheres 
demonstra não só o profundo compromissos com os valores e princípios 
orientadores que sustentam o PACS, que ela coordenou de forma competente, 
seria e dedicada, mas, sobretudo, a sensibilidade e a delicadeza com que 
trata os interesses do povo simples a quem serve com desvelo e reverência, 
apoiando-as em seus processos de formação pessoa e de sujeitas ativas em 
busca da autonomia, liberdade, porque não dizer da sua própria emancipação.

Pela voz do poeta Vandré, introduz a quantos entrarem em contato 
com essa experiência fantástica, contada de forma poética e contagiante, 
impossível, portanto, de deixar alguém indiferente ou descompromissado com 
o sonho que a embala.

Os fundamentos técnico-científicos que dão racionalidade ao fazer 
profissional se misturam “às coisas” do coração, conferindo-lhe afetividade e 
profundo sentido humano.
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Fica evidente, outrossim, nos relatos - depoimentos dessas mulheres, em 
suas experiências, singulares a relação dialética sujeito/objeto; teoria/prática; 
ação/reflexão/ação em uma autêntica práxis transformadora, assimilando e 
incorporando o saber popular ao saber especializado da ACS, em uma troca 
enriquecedora e de forte impacto sobre a realidade das comunidades locais. 

Lendo com atenção dá para perceber que há uma energia a sustentar 
os pilares desse fabuloso edifício em construção, que é a esperança e a 
determinação na busca incansável e comovente de concretização do sonho 
de ver o povo respeitado em seu direito inalienável à vida e à felicidade.

Transparece neste relato que as ações das “educadoras de saúde” eram 
inspiradas na “ideia-força” de que “o novo é o povo que cria”, atentos, pois, 
ao seu papel nas comunidades locais de modo que respeitem seus valores e 
sua cultura, em uma interação e troca incessante de saber, de experiência e 
de vida.

Ao se dispor a escrever sobre o protagonismo das mulheres, dito por 
suas próprias vozes, sobre os processos de implantação do “Programa de 
Agentes Comunitários no Brasil”, a autora se questiona se conseguirá falar de 
um trabalho que, segundo ela, “é emoção pura, experiência plena de vida, de 
sonhos, de esperança”. E é paradoxal que, embora profundamente enraizada 
no tempo histórico e no espaço da cultura local, ela se diga em dificuldades 
de se situar.

É como se a experiência estivesse fora do tempo, pois no passado 
não está mais. No futuro não está ainda. E o presente é insuficiente para 
conter tanto sonho, tanta vida, tanta esperança. É um verdadeiro calidoscópio 
de emoções e sentimentos. Isto dá a dimensão e a intensidade com que a 
autora viveu a experiência, e que considera o PACS o maior feito que vem 
revolucionando, nesses 30 anos a Saúde Pública/Coletiva  no Brasil.

Na Introdução, a autora resgata e analisa os passos mais significativos da 
evolução da história recente da política de saúde no País, cujo marco, registra, 
foi a 8a Conferência Nacional de Saúde, por ter considerado a sociedade como 
interlocutora privilegiada no debate sobre a saúde, compreendida não mais 
como uma política setorial, mas como parte integrante do social abrangente, 
ponto de partida do processo de Reforma Sanitária do País, que mobilizou 
a vontade coletiva da nação, culminando com a Constituição de 1988 que 
consagrou “a saúde como um direito universal, integral, descentralizado, 
acessível e democrático”.

Destacou que o lançamento do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde representou um desafio e uma “estratégia de mobilização e renovação 
das forças sociais” na revitalização do movimento sanitário a partir dos 
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sistemas locais de saúde, tendo como protagonista as Agentes Comunitárias 
de Saúde, como educadoras sociais. Afinal, de quase 300 mil trabalhadoras, 
elas são a maioria. 

Aqui se deu, segundo a autora, “o choque de povo”, título de um outro 
livro por ela escrito, nos serviços locais-municipais de saúde”. Onde essas 
mulheres atravessam todas as fronteiras do campo à cidade, das águas às 
florestas, de sol a chuva, sem nenhuma discriminação de sua gente, indígenas, 
quilombolas, pessoas vivendo em situação de rua, desempregadas, com 
fome, e por vezes, sofrendo as repreenderas de um Estado que dar as costas 
ao seu povo.     

Procurando analisar os aspectos políticos, filosóficos e éticos do 
Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, demonstrou que os avanços 
do movimento sanitário do País sempre estiveram associados ao processo 
político geral, desde a luta de resistência à ditadura militar, passando pelo 
processo de redemocratização do País, até as conquistas democráticas, 
fruto de muita luta, consubstanciadas na “Constituição Cidadã” de 1988, que 
consagrou a saúde como um direito social e, consequentemente, um dever 
do Estado.

Foi, portanto, nesse contexto de luta que se forjaram os militantes e 
lideranças do movimento sanitário que contou com a atuação destacada dos 
profissionais da saúde, das lideranças populares e lideranças políticas das 
forças de esquerda.

A autora conclui que a luta e as conquistas na área da saúde sempre 
estiveram vinculadas à luta política geral, o que implicou o engajamento 
militante dos profissionais de diversas áreas e de amplos “segmentos 
progressistas da sociedade brasileira”. Isso lhe conferiu, portanto, clara 
dimensão política.

O relato apaixonado da autora é revelador do seu engajamento 
político, não só em defesa do direito à saúde e aos demais direitos sociais, 
mas também na construção de uma nova sociedade fincada sobre sólidos 
alicerces de justiça e de igualdade de oportunidade para todos.

Ao mesmo tempo que rejeita o uso político-partidário das ações das 
Agentes Comunitárias de Saúde, prevenindo-as contra o clientelismo e o 
fisiologismo político, defende e assume claramente a dimensão política da 
ação profissional no contexto geral do processo social.

Após relato detalhado das idas e vindas, avanços e recuos na 
implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, sob o impacto 
das mudanças políticas e de governo no curso desse processo, a autora 
conclui: “o PACS ocupa hoje um espaço técnico/político/social que até então 
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estava vazio”, tornando as Agentes Comunitárias de Saúde uma “articuladora 
entre as comunidades e os serviços de saúde”; “uma incentivadora da 
educação permanente”, contribuindo decisivamente para a “organização dos 
serviços locais de saúde”.

Finalmente, registra que as “Mulheres na Saúde: vozes coletivas, 
imagem singulares” - nesses 30 anos de implantação da maior política 
pública de saúde, elas as mulheres, revolucionaram não só a política de 
saúde no âmbito municipal, mas provocou um processo de auto-organização, 
autogestão, e de desenvolvimento comunitário sustentável, como espaço de 
construção de poder político autônomo e solidário.

Foi esta a revolução desencadeada pelas ACS em todos os municípios 
brasileiros espalhados nos mais longínquos e esquecidos rincões deste 
imenso País, movidos por solidariedade e esperança, molas propulsoras de 
um projeto de mudança que já está em curso no País, e que vem mobilizando 
a “cidadania ativa”, plena de direitos.

Esperamos, pois, que os depoimentos, nas vozes dessas mulheres 
extrapole os limites do Programa de Agentes Comunitários da Saúde e atinja 
as estruturas de poder do País, para que ouçam o clamor dos excluídos e os 
incorpore à vida da Nação.

Que este testemunho apaixonado e emocionante contagie a quantos 
ainda são capazes de acreditar na força do povo, construtor de seu próprio 
destino, em uma nação, livre, soberana e democrática.
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APRESENTAÇÃO

“[...] A vida é pra valer
E não se engane não, tem uma só...

... A vida não é brincadeira, amigo
A vida é arte do encontro

Embora haja tanto desencontro pela vida
Há sempre uma mulher à sua espera

Com os olhos cheios de carinho
E as mãos cheias de perdão

Ponha um pouco de amor na sua vida [...]”.
“Samba da Bênção”, Vinicius de Moraes.

O que você lerá nesta obra assinada por Maria Fátima de Sousa 
são histórias de encontros possíveis e imprevisíveis repletos de esperas e 
sentimentos. Posso listar inúmeros deles que tive a honra e o privilégio de 
presenciar, por isso prefiro reservar-me a alguns dos mais marcantes que 
remontam a trajetória deste seu mais novo livro romanceado, para o qual recebi 
o ilustre convite de prefaciar.

Tarefa difícil para uma pessoa envolvida de corpo e alma com o pensar 
e o fazer deste trabalho, que contou com a ajuda de amigos, conhecidos e 
anônimos que se materializaram ao longo dos anos em que viajamos pelo 
Brasil a fim de registrar o primeiro dos encontros, o da autora com as Agentes 
Comunitárias de Saúde (ACS).

Abraços, sorrisos, lágrimas, sentimentos à flor da pele traziam às histórias 
muito mais que relatos gravados e devidamente autorizados conforme nos 
orienta o ritual ético. Por vezes as vi chorando às gargalhadas, ao relembrarem 
um “causo” marcante de suas experiências na implantação do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Não podia ser diferente, afinal, a 
maioria das Agentes entrevistadas foi pioneira do Programa em seus municípios 
e comunidades.

O segundo encontro da autora se deu com as mulheres que, com 
ela, contribuíram para que o desafio do PACS se tornasse realidade 
no país. Profissionais da educação, da saúde e da política, que 
carinhosa e atenciosamente abriram suas agendas e seus corações 
para recordarem fatos preciosos de um passado tão presente em suas 
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vidas, a ponto de arriscarem predizer ao futuro que novos encontros 
estão por vir.

Foram 10 horas de gravação em áudio e vídeo, 50 entrevistas, meses 
dedicados à sincronização do áudio e vídeo, ao corte, à decupagem e à montagem 
dos materiais, sem esquecer das 350 páginas de textos gravados que serviram 
de fonte de consulta permanente para a memória dos relatos. Esses dados se 
tornaram muito objetivos a partir do terceiro encontro propiciado por esta obra. 
Rafael de Gois Netto um jovem nascido em São Paulo, SP, e criado em Maceió, 
AL, “de onde vem o sotaque que dá ritmo e tom às minhas palavras”, revela o 
profissional em audiovisual formado pela Universidade de Brasília (UnB), que 
respondeu pelas criações e edições dos materiais que integraram a primeira 
edição deste livro, ora revisto e ampliado.

Ele disse mais: 

“[...] meus caminhos acadêmicos e profissionais me 
levaram ao encontro da Professora Maria Fátima de Sousa, 
autora deste livro e mulher apaixonada pela saúde e, como 
não poderia deixar de ser, por aquelas sobre as quais 
escreveu e com as quais se envolveu, pela seriedade de 
seu trabalho e pela sensibilidade verdadeiramente humana 
da qual é dotada. Depois, eu já estava apresentando 
soluções para o trabalho com o documentário, que se 
desdobraram em uma concepção visual para a obra que 
o leitor tem consigo. Para mim, tornou-se inevitável pensar 
nisso com carinho...”.

Ao encontrar-se com a autora, Rafael flagrou o “estar por dentro” do 
que chegou aos leitores à época em forma de livro e vídeo documentário 
registrado por mim e por João Paulo Fernandes da Silva, em suas inúmeras 
sessões de entrevistas. Hoje, a obra segue construindo circuitos de afetos que 
se ampliam para o doutorando Gislane Pereira Santana e sua orientadora, 
professora Elmira Simeão, que se uniram ao projeto memorial em busca de 
novas entrevistas e registros. Esta nova edição, primorosamente diagramada 
pelo publicitário Antônio Sérgio de Freitas Ferreira.

Falar deste livro, para mim, é revelar ainda o quarto de tantos outros 
encontros: a autora e a poesia que se revela nas páginas compostas com base 
em fotos que ilustram os textos e os textos que revelam as singularidades de 
cada mulher em sua essência coletiva. Essa é Maria Fátima de Sousa, uma 
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enfermeira paraibana repleta de “pés de páginas” em suas falas e de extremo 
carinho e respeito para com o ser humano. Eis o encontro perfeito, quando 
sonhos se materializam. Isso ela bem sabe fazer!

Profa. Dra. Ana Valéria M. Mendonça
Universidade de Brasília
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Profª Maria Fátima de Sousa

Passados 30 anos desde o início de sua institucionalização em 1991, até os 
dias atuais impactados com a pandemia, são muitas as tentativas de recuperar a 
história de implantação e implementação do Programa de Agentes Comunitários de 
saúde no Brasil (PACS). Eis aqui uma narrativa de quem participou, viveu e ajudou 
a construir essa história em diversos papeis. Este texto, certamente, é carregado de 
emoção e afetos circulados nessas três últimas décadas, que ora revisito. 

É um passado recente que permite planejar um futuro promissor para uma 
das maiores políticas públicas desenhada e implantada no país na década de 1990. 
Uma década que contraditoriamente reforça as ideias de um Estado neoliberal. O 
PACS é um projeto social único no conjunto dos países em desenvolvimento, cujos 
princípios de universalidade, integralidade e equidade estão firmados na Carta 
Magna de 1988. Esse programa, fundamental para a saúde pública brasileira, dá 
sentido às ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), no 
âmbito da Atenção Primaria à Saúde, permitindo a consolidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

O PACS ocupa de fato um espaço importante na sociedade brasileira e na 
percepção dos direitos de cidadania, vai muito além da retórica e do terreno das 
intenções. A retrospectiva histórica do PACS: seus princípios, valores, diretrizes 
organizativas, atores envolvidos, interesse diversos, são questões apresentadas 
nesse livro, escrito por mulheres que edificaram o PACS e seguem, no cotidiano 
do seu trabalho, lutando pela saúde nas 5570 cidades brasileiras. 

Ao escrever, fecho os olhos, e minha mente rebobina o filme dessa história, 
tão recente, e que “...parece que foi ontem!”. Mas 30 anos se foram marcando 
as páginas da história da saúde pública no país, promovendo o bem-estar nos 
lugares mais longínquos, trabalhando para todos os brasileiros, suas famílias e 
comunidades, atendendo aos mais diversos e complexos territórios. Assim atuam 
as(os) ACS. 

Não me arriscaria versar sobre os extratos de cada depoimento dessas 
mulheres, que seguramente vivenciaram essa história em suas cidades. Cada 
declaração fala por si. De forma singular testemunhando as experiências de 
vida no trabalho com a saúde coletiva. As falas tocam minha alma, me fazem 
reencontrar meu passado e as marcas das nossas caminhadas, nesses anos 
todos, em defesa de um outro modelo de atenção à saúde no Brasil, cuja prioridade 
central é a vida humana, colocando as pessoas em primeiro lugar. Ou seja, gente 
cuidando de gente. 

Me recordo que de maio de 1991 até o final de 1994, as ideias originárias, o 
desenho do Programa e suas estratégias de implantação sofreram vários momentos 
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de incertezas, negociações, convencimentos e esperança de que de fato o PACS 
se tornasse uma política pública de Estado e não de governos transitórios. Por 
isso, o que encontramos nos depoimentos dessas mulheres são as verdadeiras 
histórias das construtoras do Programa. Não é apenas um registro descritivo, mas 
a memória de um passado de resistência e coragem. Suas narrativas   mostram 
também a forma de atuação das equipes em situações adversas, vozes em 
tempos e lugares singulares. Um verdadeiro espelho refletindo imagens em várias 
dimensões e com situações culturalmente particulares.

Teimamos em construir uma outra história no nascedouro do Sistema Único 
de Saúde (SUS). “... a Nação mudou. A Nação quer mudar. A Nação deve mudar. 
A Nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política 
da sociedade rumo à mudança.”.  Com essa frase do discurso de 5 de outubro 
de 1988, Ulisses Guimarães declarou aprovada a “Constituição Cidadã” (BRASIL, 
1988). Foi nessa efervescia pela cidadania e igualdade de direitos que partimos para 
a implantação do SUS em todos os municípios brasileiros. E, esse, necessariamente 
deveria ser radialmente democrático. Afinal, democracia é saúde. 

Presente em cincos artigos da Constituição Federal de 1988, o SUS 
precisava mais do que compromisso do Estado, precisava de pessoas qualificadas, 
capazes de lutar pela saúde de casa em casa, percorrendo ruas e atendendo 
as famílias de forma individualizada e com uma atitude de respeito, cordialidade, 
amizade, civilidade e reverência. Pedindo permissão para entrar em milhões 
de casas de norte ao sul desse imenso Brasil, é desse o jeito que os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) se apresentam nas suas comunidades. 

Ao registar acontecimentos da história do PACS, corro dois grandes riscos: 
o primeiro, de “contar a história” ao meu modo, com o olhar de quem participou dos 
primeiros debates, cujas lentes foram focadas no sentimento de um compromisso 
apaixonado pela saúde coletiva; o segundo, de buscar no exemplo de outras pessoas 
os valores que surgiram das discussões políticas, técnicas e científicas. No PACS 
brotam os saberes e as práticas acolhedoras e solidárias de tantas mulheres que 
compõem essa rede de Agentes Comunitárias de Saúde. E nessa volta ao passado, 
posso afirmar, sem medo de errar, que foram elas as protagonistas dessa história. 
Desbravaram as zonas rurais, as periferias das cidades, percorreram rios, as matas 
e florestas para fazer chegar uma voz amiga que acalentasse cada família. Esses 
são depoimentos que mostram valores éticos essenciais na saúde e que garantem 
o sucesso em um programa dessa magnitude. 

Cuidar da saúde e da vida é a motivação do PACS. Em 1991, numa 
conjuntura adversa, foi possível ensinarmos e aprendermos. Mesmo no “caos” é 
plausível pensar e agir, criando condições para o encontro com a realidade, essa 
até certo sentido abstraída, cedendo lugar ao horizonte, sem perder de vista a 
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ética da urgência (SOUSA, 2003). Foi uma mistura da pedagogia da indignação 
(FREIRE, 2000) com a da esperança (FREIRE, 1997), que orientou, senão a 
todos nós, pelo menos a um grupo de pessoas que à época se dispuseram a 
enfrentar dias e noites pensando, repensando, formulando, reformulando, criando, 
recriando os principais pilares de sustentação da implantação do PACS. São vários 
os documentos orientadores dos princípios e diretrizes organizativos da estratégia 
de conversão do modelo de atenção à saúde no Brasil, mas o sentimento de 
solidariedade conduziu nossos esforços.

Era sabido de antemão que a missão central do PACS deveria ser 
entendida como um ponto de partida no alicerce da edificação dessa empreitada, 
e para tal a necessária responsabilidade técnica e social de, ao desenhar o marco 
“zero”, estabelecer vários pontos de conexão com os territórios, sem perder de 
vista todos os desafios a serem enfrentados numa mudança radical de paradigma 
na assistência às famílias brasileiras.

UM OUTRO MODELO DE CUIDAR DA SAÚDE, PELAS MÃOS DAS 
MULHERES 

Para implantar os princípios do PACS enfrentamos alguns instrumentos 
econômicos, políticos, jurídicos e ideológicos que as elites dirigentes utilizam 
através dos artifícios do centralismo/autoritarismo, clientelismo/paternalismo 
e burocratismo, para garantir o controle sobre as políticas públicas, em geral, 
e a política de saúde, em particular. A visão de Estado, trabalhada neste texto 
é a de que ele representa uma coordenação de correlação de forças sociais, 
expressando, assim, as contradições e os conflitos dos diferentes atores sociais 
no entendimento de que o Estado não é o único instrumento de uma determinada 
força nem o árbitro das forças em conflito (BOURDIEU, 2014).

No que se refere à política de saúde, sabia-se que a conversão do modelo 
de atenção à saúde deveria enfrentar uma história secular de catedrais e suas 
representações sociais. Tentou-se olhar o retrovisor, sem perder a direção. Do 
século XIX, até a década de 60, para entendermos que a economia agroexportadora 
— monocultura do café — exigia uma prática de saúde voltada para o saneamento 
dos espaços de circulação das mercadorias e erradicação/controle de doenças; 
era o apenas o sanitarismo campanhista.

Com o desenvolvimento econômico, ocasionado pelo processo de 
industrialização/urbanização, não era mais necessário sanear os espaços 
de circulação das mercadorias. Agora, com a inserção da massa trabalhadora 
urbana, o importante era assegurar a reposição das energias gastas e o aumento 
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da produtividade. Chega assim, o modelo de assistência médica da Previdência 
Social; estrutura de conformação hegemônica do modelo médico-assistencial 
privatista. Esse modelo consolida-se em 1966, através da criação do Instituto 
Nacional da Previdência Social — INPS com as seguintes características: 
atendimento médico-hospitalar centrado no indivíduo/biológico, na doença/cura; 
na prestação de serviços realizada através do setor privado; na centralização 
financeira e na ausência de participação popular.

A interferência estatal na Previdência Social, por meio da atuação do 
Estado como regulador do mercado de produção e consumo (alta tecnologia 
de equipamentos e medicamentos), desenvolveu um padrão de organização da 
prática médica orientada para a lucratividade do setor, propiciando a capitalização 
da medicina, privilegiando o produtor privado destes serviços.

Passamos pelas décadas de 1970 a 1980 com o reconhecimento oficial da 
crise instalada no setor de saúde, uma vez que o modelo de assistência médico-
hospitalar, por mais que se amplie, é impotente para transformar o quadro sanitário. 
Chegou-se ao “consenso” de que a prestação desses serviços era insuficiente, 
desqualificada, centralizada, fragmentada, desumana e, sobretudo, discriminatória.

Diante de toda a transparência da crise, o governo é obrigado a tornar públicas 
as sérias dificuldades financeiras do sistema previdenciário e a buscar medidas para 
solucioná-las. Lança mão de algumas reformas meramente administrativas. Para 
reversão desse quadro, a inserção de novos atores sociais no cenário político — 
uma abertura política gradativa que permitiu a composição de forças para lutar pelo 
resgate da grande dívida social acumulada durante o regime militar.

Nesse contexto, as décadas de 1970 e 1980 marcaram na América Latina, 
sobretudo no Brasil, um cenário de luta em prol de um direito fundamental do 
indivíduo: a saúde. Desse modo, o movimento social pela saúde coletiva, 
sustentado nas práticas e teorias do discurso médico-social, com a dimensão 
biológica e social do homem. Uma mudança ideológica, com a transformação 
da consciência, e a formação de agentes “críticos”. Uma política (associações, 
conselhos, sindicatos) objetivando a construção de um projeto “alternativo” ao 
modelo de assistência à saúde.

As bases desse modelo estão nos primórdios dos movimentos ideológicos 
da medicina comunitária, preventiva e social, que nortearam os princípios das 
ações primárias de saúde, referenciados pela conferência internacional de 
Alma-Ata. Os programas de extensão de cobertura, a exemplo do Programa 
de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde (PPREPS) e o Programa de 
Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), que tiveram sua 
importância histórica na construção de um projeto contra hegemônico, formando 
“consciência” de organização para o atendimento à uma nova realidade. 
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O conjunto desses saberes deu suporte ao movimento dos sanitaristas 
históricos que entendiam ser importante não só denunciar o modelo médico 
assistencial privatista, como construir um projeto político no qual a saúde fosse 
direito fundamental do ser humano e dever do Estado. Era chegado o momento 
de ocupar o espaço da política pública em saúde, para iniciar o exercício de 
transformação das relações Estado e Sociedade.

O acúmulo de experiências oriundas dos programas de extensão de 
cobertura, passando pelas discussões do Prev-Saúde, CONASP, AIS, 8a CNS, 
SUDS e SUS, fizeram com que os representantes do movimento sanitário 
entendessem que essas transformações ocorreriam por meio de reformas parciais, 
setoriais, institucionais e ou conjunturais, desde que se criassem condições para 
uma efetiva transformação global. Os anos 90 significaram um grande desafio para 
os representantes do movimento sanitário: ousadia de cumprir e fazer cumprir a 
Lei. Na Constituição Federal, encontra-se a saúde como direito universal, integral, 
descentralizado, acessível e democrático.

O projeto de reforma sanitária precisaria dar o salto qualitativo em busca 
dos instrumentos que pudessem operacionalizá-lo (BOURDIEU,2014). E o 
norte desses instrumentos encontrava-se no exercício progressivo do poder 
local onde o responsável pela saúde tivesse nome e endereço; na reorientação 
das práticas sanitárias, em que a vigilância à saúde, a multicausalidade, a 
intersetorialidade, a integralidade, o coletivo e a participação popular fossem 
entendidos pelos profissionais locais e outras forças sociais em constante 
construção e reconstrução, cujo interlocutor seria o Agente Comunitário de 
Saúde (BRASIL,1996).

NORDESTE, LÁ ESTÃO MUITAS DELAS, AS AGENTES 
COMUNITÁRIAS DE SAÚDE

A ideia de inserir na rede básica de saúde da região Nordeste 100.000 ACS, 
com um discurso oficial de garantir assistência à saúde na própria comunidade, 
levou os técnicos éticos e defensores da interseção serviços de saúde x comunidade 
a entrar em cena para contribuir na construção dessa proposta.

O estado da Paraíba foi estado-piloto. Uma decisão política dos 
coordenadores do Nordeste. O motivo da proposta originou-se dos resultados 
advindos do trabalho desenvolvido pelo Programa de Agentes de Saúde do estado 
do Ceará, endossado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 
apropriado pelos dirigentes do Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde 
em 1991, no governo Collor.
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A ideia original da implantação do PACS não tinha, nem mesmo nas entrelinhas, 
a lógica de atendimento à população marginal, a oferta de tecnologia simplificada e sem 
qualificação profissional; muito menos deveria aumentar a desigualdade, reforçando 
o modelo de atenção básica de saúde seletiva, legitimando a cidadania regulada, 
conforme os discursos de muitos à época, digo, no início de sua implantação em 1991.

Recomeçar pelo Nordeste, mesmo sabendo das histórias de práticas 
clientelistas, fisiológicas e, sobretudo, dos desmandos administrativos e gerenciais, 
não intimidou; ao contrário, aprendeu-se que tais práticas não eram prerrogativas 
dessa região. Por isso, implantar um programa de cunho democrático, popular e com 
participação ativa, parecia impraticável e ou impossível diante de tamanhos males da 
administração pública, quase incorrigíveis. Não caímos nessa cantilena. Seguimos 
acreditando e fazendo o PACS acontecer. Jamais desistiríamos de radicalizar na 
educação popular em saúde, promover saúde em seu sentido ampliado. 

Passados esses 30 anos do trabalho dos ACS (agosto de 2021), é visível 
a construção de territórios saudáveis, onde as famílias e as comunidades são 
alicerces para a conversão do modelo de atenção à saúde — pode-se dizer 
que outras histórias começam a ser contadas. Não só porque no Nordeste e em 
outras regiões do país também existem políticos e técnicos sérios, competentes 
e comprometidos com os ideários do PACS, mas também pelo reconhecimento 
de que os ACS são profissionais fundamentais na edificação desse patrimônio 
nacional, a consolidação do Sistema Único de Saúde.

REDE DE IMPLANTAÇÃO DO PACS, TECIDA PELA UTOPIA DA 
EDIFICAÇÃO DE CIDADES SAUDÁVEIS 

Os coordenadores do PACS (municipal, estadual e nacional) se uniram 
pelas diferenças, na perspectiva da complementaridade. O princípio mobilizador 
foi: “. para fazer as mudanças de tamanha envergadura sozinhas somos poucas; 
unidas, seremos muitas”.  Falo no feminino porque, do começo ao fim do mapa do 
Brasil, quase todos os coordenadores do PACS eram e são mulheres. Essa rede 
— muito embora não explicitada — foi sendo tecida no caminhar, nos fazeres de 
mulheres ACS. Movidas pelo espírito de corresponsabilidade na feitura do PACS 
em cada unidade federada. A construção de consensos indicava os rumos em 
centenas de sessões de discussões e debates. Um dos primeiros exercícios entre 
os coordenadores estaduais foi motivado pelo desejo de adaptação à proposta 
de implantação do PACS apresentada pelo Ministério da Saúde, em 1991, e a 
identificação de aliados em diferentes espaços sociais para um pacto nacional em 
defesa dos princípios e diretrizes do SUS.
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Dadas essas tarefas centrais, elas, desculpem-me os homens, eram 
maioria de fato, partiram para dar concretude aos instrumentos tático-
operacionais do PACS, como base para a conversão de um novo modelo de 
atenção à saúde no Brasil. Nesse prumo, foram pactuados alguns pontos: O 
espaço de execução do PACS é o município, pois nele ocorrem as mudanças 
e é, exatamente, nesse espaço onde nascem, crescem, vivem, adoecem 
e morrem os indivíduos. A descentralização das ações, gerando um fato 
político para redistribuição de poder e do saber, tendo por base as famílias/
comunidades deveria ser uma condição fundamental. E a “participação 
popular”, com os conselhos municipais de saúde atuando numa estratégia 
de democratização do setor saúde, fazendo a vigilância e advocacia dos 
direitos das famílias/comunidades de terem saúde, sem medo de assegurar, 
na prática, os princípios de equidade e controle social.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), como ponto de partida — alguns 
gostam de porta de entrada — da atenção sistêmica e integral, tendo no ACS o 
interlocutor privilegiado das famílias/comunidades em suas bases de adscrição 
de clientela, possibilitando com isso a continuidade do cuidar de forma interligada 
(SOUSA,2003).

A Enfermagem, digo as Enfermeiras, em sua maioria, redescobriram seu 
papel essencial de educadoras na formação em serviços dos ACS. Redescobriram 
dimensões no processo de ensinar fazendo. Foram assumindo a cada dia, passo 
a passo, a responsabilidade de tornarem-se “instrutoras e supervisoras” dos ACS, 
aprendendo a facilitar, a apropriar, a recombinar, a reorganizar e ou a reorientar 
todos os potenciais recursos existentes no nível local. De fato, não foi segredo, foi 
a coragem de romper as impossibilidades, promovendo a si mesmas e aos outros, 
em um verdadeiro encontro com a fonte da paciência, sabedoria, sensibilidade, 
lições da pedagogia da amorosidade.

A grande tarefa acordada pelos coordenadores era em relação ao perfil 
e formação desses ACS, reafirmado a perspectiva transformadora, em que eles 
pudessem mobilizar a população quanto ao seu direito à saúde, através não só 
do discurso político-ideológico, da força da Lei, mas também da visualização 
das mudanças concretas, ocorridas no próprio espaço do seu convívio social. 
Em um movimento mobilizador do empoderamento das famílias e comunidades 
por eles cuidadas! As lições que se tira desse fenômeno chamado PACS é que 
quando se atua nos microespaços, há a possibilidade de se exercitar no cotidiano 
a construção da democratização do saber/poder apontando para o crescimento 
da cidadania. É um processo lento, às vezes conflituoso, contudo, sem regras, 
magias ou milagres. Apenas na arte de fazer/fazendo (SOUSA,2003).
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PACS, UMA JOVEM POLÍTICA, QUE MUITAS CONQUISTAS TÊM A 
APRESENTAR NO BRASIL E NO MUNDO

Ainda é pouco o tempo da existência do PACS nos municípios brasileiros; 
podemos assim dizer que com 30 anos, ainda não alcançou seu ápice. Prefiro 
a afirmativa de Roberto Passos Nogueira — “... ele é um pré-maturo histórico”, 
pois vem rompendo antes do tempo as barreiras para a mudança de uma 
nova lógica de fazer e pensar saúde no Brasil. O PACS passou parte desses 
anos tentando nascer, digo crescer, na medida em que vivia em alerta, com 
pouca voz política e corporativa para pedir socorro, mas pagou o preço pela 
prematuridade de sua inserção nos serviços locais de saúde, mais perto dos 
indivíduos, famílias e comunidades, e pela coerência e independência técnica 
diante de quaisquer colorações políticas e ideológicas. Com isso, foi preciso 
não “amarelar” e ter a ousadia de reconhecer seus limites. Entre tantos, a árdua 
corresponsabilidade, em equipes interprofissionais na edificação de REDE 
INTEGRADA DE ATENÇÃO À SAÚDE. 

Ou seja, as demandas, compostas pelas ações individuais, coletivas, de 
abordagem comunitárias apontavam para a necessidade de integrar os serviços 
das UBS, unidades às quais estão vinculadas, e os demais pontos dos sistemas 
municipais de saúde. Portanto, configurando uma rede conectada de serviços 
públicos de saúde. Essa fragilidade já era sentida, percebida desde 1991; ao 
formatar o PACS, sabia-se desse desafio! Não bastava ser o ACS um morador 
da comunidade, um sujeito ativo e participativo, cujo compromisso seria construir 
pontes entre os serviços de saúde e as famílias e comunidades. As autoridades 
sanitárias precisavam criar condições para responder em tempo certo, no lugar 
certo e da forma certa (vinculada, humanizada, resolutiva, contínua e responsável) 
as reais necessidades de saúde dos seus munícipes. Diante dessa constatação, 
em 1994, o PACS foi redesenhado. Surge, então, o Programa de Saúde da Família 
como forma de garantir a sustentabilidade dos seus princípios e diretrizes. Assim, 
nesses 30 anos de existência dos ACS, a dívida do Estado brasileiro aumenta: 
é urgente tecer uma rede integrada de saúde que amplie o acesso, assegure 
o cuidado programado e coordenado, onde os indivíduos/famílias/comunidades 
sejam sujeitos, também, dos atos de prevenir e promover a saúde nas cidades, 
como forma de garantir um sistema de saúde integrado e à altura do seu povo. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE, NOVOS MODELOS SE FAZ URGENTE!

Desde a origem de implantação do PACS que há grande expectativa de que 
os ACS fossem sujeitos facilitadores, mobilizadores no exercício à construção da 
democracia direta; no entanto, essa estratégia confronta a tecnocracia, a burocracia 
e a “estabilidade”, dificultando o exercício de accountability (o investimento na 
observabilidade da informação, nos valores e objetivos que norteiam as decisões 
e ações, em uma constante prestação de contas à sociedade) ainda é muito frágil. 
Mesmo com a existência do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), cuja 
base populacional e epidemiológica de dados é meritória, os pensadores dessa 
matéria não lêem e nem se dispõem a conversar, dialogar com outros Sistemas de 
Informações, perdendo com isso o grande potencial de “politizar a burocracia” e de 
ampliar as tendências democratizantes, participativas e de corresponsabilidades 
pela construção de um patrimônio nacional: a saúde como um bem fundamental 
do direito de cidadania plena. 

Uma cidadania com o imperativo de formar profissionais de saúde, 
com conhecimentos, habilidades e atitudes, em todos os territórios do país, 
competentes trabalhadores da saúde, compreendendo sua “missão”, que é cuidar 
das pessoas. Tamanha responsabilidade tem causado provocações, as mais 
variadas, nas instituições de ensino, tanto superior como de nível médio, para 
a revisão dos seus processos formativos. As razões de tamanhas inquietudes 
são postas pela urgência ética de superar as bases que sustentam o modelo de 
formação dos profissionais de saúde no Brasil, que se alimenta da dissociação 
entre o ensino das ciências biomédicas (Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, 
Farmacologia, Bacteriologia) nos primeiros anos do curso e as disciplinas de 
Clínica e Epidemiologia Social; da pouca ênfase nos aspectos de prevenção e 
promoção da saúde e concentração nos aspectos da atenção médica individual; do 
enfoque na doença sem que seja visualizado o doente em seu contexto social; da 
valorização do aprendizado no ambiente hospitalar, desconhecendo a realidade e 
o espaço social onde as famílias/comunidades estão inseridas; da especialização 
precoce; do enorme descompasso entre as instituições de ensino superior, os 
serviços de saúde e as comunidades; e da desconsideração do ambiente de 
trabalho como princípio pedagógico. 

E todas essas características são enraizadas na reserva de mercado das 
subespecialidades e na cultura sedimentada das relações médicos/pacientes. 
Transcender esses valores, essas barreiras não são impossíveis. Exige 
movimentos orgânicos para promover o verdadeiro encontro entre duas reformas: 
a do ensino e a reforma sanitária em curso no Brasil desde a criação do SUS.
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FORTALECIMENTO DO TRABALHO DAS ACS  

Com a ampliação dos membros da equipe do Programa de Saúde da 
Família, os ACS ganham mais confiança e fortaleza em seu processo de trabalho. 
Uma vez que há muita coisa a dizer do compartilhamento das competências e 
responsabilidades dessas equipes, das quais eles são partes integrantes. Ainda 
é muito cedo para afirmar que está completa a tarefa de revisar e ou superar a 
prática hegemônica do médico como “soberana”, da enfermagem apenas como 
complementar e dos demais membros numa caracterização “pouco científica”. 
Seguiremos com a complacência que só os sábios têm diante dos néscios, 
acariciando o tempo, sorrindo cada vez mais mansamente, sempre em direção 
oposta à desse senso comum. Será que tão comum? Continuaremos apostando 
no potencial de trabalhar em equipe, como condição para superação desse 
paradigma. E essa arte exige um refinamento permanente de percepção e 
inteligência para novas dimensões de práticas, cujos objetos serão construídos 
em coletividade e de forma corresponsável. 

SOMOS MUITOS E ESTAMOS EM TODO O BRASIL! 

O PACS, hoje, momento da escrita desse texto, dispõem de mais de 300 
mil ACS, a maioria mulheres, cuidando em torno de 133,4, milhões de pessoas, 
em 5.507 municípios, nos diferentes recantos desse imenso Brasil. Por isso, 
não cabe mais a informalidade, digo, a “desregulamentação” nem a insegurança 
no processo de trabalho (traduzidas na ausência de direitos trabalhistas, 
baixos salários, incentivos financeiros desiguais — sobretudo para as capitais, 
regiões metropolitanas e grandes centros). É preciso entender que os ACS são 
a radicalidade das ideias e princípios para a conversão da atenção à saúde no 
Brasil (radicalidade no sentido de tomar as coisas pela raiz), e, como tal, os 
recursos investidos para custeio dessa tarefa de tamanha relevância social são, 
no mínimo, insuficientes para manter os ânimos, dedicações e compromissos 
com a edificação dessa missão. Mas, estes trabalhadores do SUS, organizados 
na Confederação Nacional dos ACS e ACE (CONACS), vem conquistando seu 
lugar nos sistemas municipais de saúde, ao longo desses 30 anos de atuação, 
marcados pelas lutas em busca dos direitos trabalhistas, investimentos nos 
processos formativos, educação permanente, sobretudo, na peleja diária, em 
defesa de melhores condições de trabalho, desde o campo às cidades. Ainda 
que estas disputadas por um outro modo de fazer chegar a saúde o mais perto 
possível dos espaços de moradia, trabalho das pessoas, as ACS, não medem 
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esforço diante das insuficiências de todas as naturezas à complexidade do 
trabalho, nesse momento de perdas dos direitos e da negação do Estado em 
estruturar as políticas de proteção social e saúde.

APRENDEMOS COM ELAS 

Durante todos esses anos, foram muitas as críticas dos opositores à iniciativa 
do PACS. Elas circulavam por várias vertentes, desde as marcas pejorativas de 
programa no sentido clássico do Ministério da Saúde, à denominação de medicina 
de pobre para pobre, à peste da focalização populacional e regional, o chamado 
pacote do FMI e dos bancos de desenvolvimentos (BID e BIRD), ao extremo de 
afirmarem que a proposta era paralela ao sistema (organização de serviços e ou 
restruturação da rede). Até hoje, alguns não se renderam ao sucesso do PACS, 
contudo, foram e estão sendo “obrigados” a ampliar suas críticas infundadas, ao 
perceberem os desafios da proposta. O nascimento do Programa de Saúde da 
Família em 1994, carrega as mesmas críticas, mas permanece como uma política 
pública necessária no Brasil.  

O segredo? Não há. Temos apenas que repetir exaustivamente em todos 
os lugares o que afirma Milton Santos, evidenciando seus ensinamentos: “Há dois 
abrigos para o homem, um é a terra; o outro, o infinito” (SANTOS,1988). Nessa 
crença, seguimos a cada dia, chuva, sol, tempestade, com movimentos capazes 
de, ao mesmo tempo, humanizar de forma prática e utópica o saber/poder popular 
e o científico, com o pé na terra, olhando para o céu. Trata-se de um conjunto de 
forças motivadoras que gritam de forma absolutamente apaixonada:

“Vá em busca de teu povo
Ame-o

Aprenda com ele
Planeje com ele

Sirva-o
Comece com aquilo que ele sabe

Construa sobre aquilo que ele tem.”

E, depois de três décadas de inserção dos ACS nos sistemas municipais de 
saúde, olhando o seu próprio aprendizado, sua solidariedade nos espaços onde 
vivem, faz com que me sinta na obrigação de transcrever com muita paixão, o que 
vi, vivi e aprendi. Estas mulheres, de todos os recantos do país, assumem papeis 
diversos e complexos em seus territórios de atuação. Elas são, ao mesmo tempo, 
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cuidadoras de saúde, comandes, parceiras, conselheiras, em seus sentidos mais 
elevados, na corresponsabilidade em promover territórios saudáveis. Os resultados 
de suas atuações, no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), a exemplo 
de suas contribuições na redução da mortalidade infantil, materna, no controle 
dos principais agravos, de cuidados longitudinal, e mobilização e coordenação de 
ações intersetoriais, são marcadores centrais de suas presenças no SUS. Esses 
são alguns dos indicadores positivos do trabalho de milhares destas mulheres. 
Afirmei em um outro livro, que elas, estão dando um “CHOQUE DE POVO” nos 
Sistemas Municipais de Saúde (SOUSA, 2003).  De fato, a maior de todas as 
lições de vida, aprendi ao lado delas, as mulheres ACS. Mulheres com suas vozes 
fortes e coletivas e suas imagens singulares. Compreender de onde elas vêm, 
quem são, o que fazem, sonham e ensinam. Seus depoimentos estão nas páginas 
desse livro, numa defesa incondicional da ética, da vida e da saúde.
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O IMPERATIVO DESTE LIVRO...

AS VOZES E O QUE ELAS DIZEM
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“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.”
Simone de Beauvoir1 

Este livro é inteiramente dedicado às vozes e imagens de mulheres que 
trabalham diretamente ou indiretamente na saúde pública brasileira. Trata-se de 
encontros entre pessoas que compartilham ideias, sonhos e esperanças. Sem 
medos, melhor sem elaborá-los para não perder a linha do horizonte e suas visões 
de futuro. Falamos de espécie de gente que, como poucos, amam seu país.

Cuidam da saúde de milhões de brasileiros e brasileiras, em tempo real. 
Sabem olhar com carinho seus vizinhos, amigos, compadres, comadres, pai, mãe, 
irmãos, irmãs, filhos, filhas, companheiros e companheiras de sangue e do mundo. 
Essas pessoas constituem as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). 
Elas são as Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), conhecidas e valorizadas por 
todos, ocasionalmente pelos “donos do poder”, quando estes deparam aos olhos 
nus com as obras de mulheres, nas ruelas, praças, serras, montanhas, aldeias, 
favelas, bairros e cidades. Em todos os lugares na peleja diária em busca da 
saúde de si mesma e dos seus.    

A ideia central do nosso livro não é retirar essas mulheres das cortinhas 
e colocá-las no palco, ou daquilo que E.P.Thompson2, citado por Hobsbawm3, 
chamou, em sua frase memorável, “a enorme condescendência da posteridade”. 
É bem verdade que suas vozes singulares e imagens coletivas ficarão na memória 
minha, sua e nossas. Porque os brados suaves, fortes, desafinados, soarão nos 
ouvidos de geração a geração, assim como suas figuras com rostos vibrantes, 
colados, pálidos, enrugados, jeitosos, vaidosos também ocuparão nossas 
lembranças. Mas a razão deste livro é sentimental, um caso de paixão, melhor, 
de alma, não só porque vi nascer e crescer o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS), desde março de 1991, mas também pelos sentidos que trazem 
o trabalho dessas mulheres ao longo de duas décadas de ação em busca de 
saúde para suas famílias e comunidades. Elas são os autores principais de suas 
próprias histórias. Revelam-se a si mesmas. Contam suas forças, determinações 
em não aceitar o que a vida em tese lhes predestinou. Desafiam as linhas do 
tempo e dos seus caminhos. E gritam consigo mesmas que é possível atravessar 
o horizonte do “quase nada” em busca do “tudo”. Este ancorado no que realizam 
no dia a dia, de sol a sol, chuva a chuva na esperança que podem e devem 

1 BEAUVOIR, S. O Segundo Sexo. v. 2. 2. ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1967. p. 9-10.
2 Edward Palmer Thompson (Oxford, 03/02/1924 – Worcester, 28/8/1993). Historiador britânico da concepção 

teórica marxista. É considerado por muitos como o melhor historiador inglês do século XX.
3 HOBSBAWM, E. Pessoas extraordinárias: resistência, rebelião e jazz. São Paulo: Paz e Terra, 

1998. p. 7.
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fazer diferente. Afinal, não há alternativa a não ser tornar-se mulher. Uma síntese. 
É isso que os leitores encontrarão neste livro, porque registrar o que pensam e 
fazem essas mulheres comuns, extraordinárias e revolucionárias não cabe nos 
limites destas páginas, ainda que suas vozes e imagens possam refletir as luzes 
do arco-íris, suas multicores são reveladoras de suas capacidades em transcender 
as impossibilidades no jogo da vida. Essas mulheres socialmente denominadas de 
ACS não estiveram sozinhas. Outras se juntaram a elas para “partilhar” outras 
formas de ver, viver e construir o mundo. Mulheres de diferentes lugares, posições 
e instituições. Desde ensino, serviço, parlamento, sindicatos, movimentos sociais 
em geral. É dessas mulheres que o livro trata em suas infinitas possibilidades. 

Por isso, abro um “pé de página” para dizer que fica absolutamente difícil 
citar todos os seus nomes, elas estão e serão identificadas em suas vozes e 
imagens, contando e expressando como se descobriram, reconstituíram, como se 
postaram na vida, no mundo, em processos sucessivos de ensino e aprendizagem, 
como tomaram a decisão de tornar-se mulher e mulher na saúde, a descoberta na 
tarefa de ser ACS como um fato, uma imensa confiança em um futuro que seria 
traçado com suas próprias mãos. 

Seus nomes e sobrenomes, alguns diferentes, outros comuns, não 
intimidaram seus feitos. Ao contrário, elas não foram nem são pequenas. Não 
sabem exercitar a arte do possível, rasgam o céu, não só como um simples desejo 
de desafiar as impossibilidades, mas como um segredo de encontrar a si mesmas 
e aos outros. Elas estão em todo o território brasileiro, algumas apresentam os 
mesmos “contornos”, na independência de suas ideias, atitudes e vontade de 
viver, mas são singulares em suas raízes. Muitas eram profissionais domésticas, 
do sexo, alcoólatras, vítimas de violência doméstica, viúvas, e/ou fugitivas de 
sua própria solidão. O que as unem além de uma estética de vida construída 
na adversidade? A história dos saberes e práticas da humanidade, na busca 
incansável pela saúde das famílias e de suas comunidades.  

Ah! Não posso esquecer de dizer por que fiquei tão inquieta para escrever 
a primeira edição deste livro na virada de duas décadas de trabalho das ACS e 
atualizá-lo agora. 

Vejam, quando pensei em escrever este livro duas foram as ideias que me 
inquietavam. A primeira, de certa forma, relembrar para o Brasil que no conjunto de 
262.929 Agentes Comunitários de Saúdei, a maioria desse universo é mulher.

Ousaria dizer que mais de 61% dessa força de trabalho na saúde são 
por elas representada. Isso merece mais que uma lembrança, uma homenagem 
a quem cuida hoje de 128,2 milhões de brasileiros(as) nos mais diferentes 
recantos do país, melhor, em 5.570 municípiosii de diferentes portes, diferentes 
posições econômicas, políticas, sociais, culturais e ambientais. Elas se juntam 
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para assegurar o acesso, com qualidade, à saúde, em uma revolução silenciosa 
e permanente, em busca da superação das brechas de desigualdade na saúde. 
Melhor, em uma luta incansável pela remoção das iniquidades no direito à saúde 
o mais perto possível dos seus lugares de moradia, trabalho e vida. Aproveito para 
concluir o relato da minha primeira inquietação citando Amartya Sen quando diz 
em prefácio do seu livro A ideia de Justiça: “é correto pressupor que os parisienses 
não teriam tomado de assalto a Bastilha, que Gandhi não teria desafiado o império 
em que o sol costumava não se pôr, que Martin Luther King não teria combatido 
a supremacia branca na ‘terra dos homens livres e lar dos bravos’, se não fosse 
seu senso das injustiças manifestas que poderiam ser vencidas”. Faço minhas 
as suas palavras para dizer que, no cotidiano do trabalho das ACS, elas talvez 
não tivessem dimensão do sentido que praz suas palavras-chaves: “Dá licença? 
Posso entrar?”. É esse o jeito que essas mulheres entram nas casas dos seus 
vizinhos, dos seus próximos, para se reapresentar às famílias assistidas, como 
uma expressão máxima de respeito, cordialidade, amizade, civilidade e reverência, 
pedindo permissão para entrar em milhões de casas de norte ao sul deste imenso 
Brasil. E hoje, no presente, peço licença ao passado, para registrar no futuro a 
história dessas mulheres. Histórias contadas por elas mesmas, em espécie de 
sons da filarmônica vindos de longe, assim como nomeado o poema de Fernando 
Pessoa. Esta foi, portanto, minha primeira inquietação: falem, mulheres, contem 
suas histórias. E por consequência faríamos uma homenagem. 

A segunda inquietação vem do meu sentimento que esta agenda perdeu 
a “paixão” dos sujeitos que na origem viram nessa estratégia potencial caminho 
à democratização da saúde, a quebra da racionalidade biomédica e/ou técnico-
científica no mundo do pensar os processos saúde-doença-cuidado. Daqueles 
que comigo sonharam como novos saberes e práticas da felicidade, da justiça, 
portanto da humanidade. E, nessa volta ao passado, posso estar sendo injusta 
com grandes homens e mulheres do presente. Pode ser que estejam preocupados 
com os ACS. Dito de outra forma, estejam ocupados com outras agendas e 
acreditem ser esta uma “tarefa quase dada” rumo à qualificação do trabalho 
dessas mulheres. Entretanto, poucos são os sinais que apontam para alimentação 
desse sonho. Continuo afirmando que esta é uma agenda incompleta (SOUSA & 
HAMANN, 2009), e sua incompletude reside na reconstrução sustentável de novos 
valores, eternos nas notas que compõem a canção de outra civilidade, a que nutre 
os laços da justiça, solidariedade e ética pela vida em um sentido ampliado. 

Em nome dessa nova “teórica/prática”, a construção de saberes com as 
famílias e comunidades, representadas por essas ACS, que insistiram nisso, continua 
uma agenda de futuro, passadas duas décadas de trabalho delas. Será que todos(as) 
os(as) dirigentes deste país têm isso na memória? Na dúvida, registro para o futuro. 
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Pois foi essa a segunda inquietação, senhores e senhoras, renovem as 
energias no entorno de um “patrimônio” nacional. Elas estão por todos os lugares, 
querendo ser valorizadas e reconhecidas pelos seus grandes feitos. A “tarefa” não 
está tão dada assim. E com isso recordo minhas emoções ao ler Eric Hobsbawm – 
Pessoas Extraordinárias – Resistências, Rebelião e Jazz – em que o autor afirma: 
“este livro é quase inteiramente sobre a espécie de pessoas cujos nomes são 
usualmente desconhecidos de todos, exceto de suas famílias, seus vizinhos e, 
nos Estados modernos, das repartições que registram nascimentos, casamentos 
e mortes. Ocasionalmente, essas pessoas são conhecidas também pela polícia 
e por jornalistas em busca de uma história humana”. O leitor deve estar se 
perguntando o que tem a ver uma coisa com a outra.

Tem que falo, em outros modos e tempo, das Agentes Comunitárias de 
Saúde, a exemplo da obra supracitada de Eric Hobsbawm. Mulheres mobilizadoras 
que têm como uma de suas funções sociais resgatar as dívidas, as desigualdades 
no que se refere ao direito à saúde. 

 Existentes em sua comunidade, são vistas e reconhecidas por alguns, 
senão pela polícia, pelos jornalistas, certamente, em busca de boas-novas na 
saúde! E olha que elas têm muitas coisas para contar...

É dessas pessoas extraordinárias que trata este livro e é em nome delas 
que me dirijo aos governantes deste país. Vejam! As ACS também têm direito a 
ter direitos. Complementar sua escolaridade é o dever do Estado, dos(das) 
senhores(as) governantes. Afinal, é justo, oportuno e necessário, uma vez que estes 
são os “porta-vozes” da cidadania e da solidariedade. Logo, complementar sua 
escolaridade formal e qualificar-se permanentemente para garantir segurança ao 
seu trabalho é uma questão ética, moral, política e social. 

Dito isso, lembro-lhes que a educação é um direito de todos e um dever 
do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

E mais: se os(as) senhores(as) não assumirem esse compromisso com 
os ACS, por serem estes os que ensinam e aprendem com a comunidade as 
mais diferentes formas de resgatar os direitos humanos e sua busca incansável 
da equidade social, continuaremos devedores do seu povo e deles mesmos, em 
duplo sentido. Primeiro, no resgate da dívida social com esses adultos excluídos 
que, em termos do acesso ao conhecimento, foram expostos e mais vulneráveis, 
parando, portanto, de estudar; e, segundo, nos seus processos de qualificação 
para o trabalho, ajudando-os a melhorar o cuidado prestado a indivíduos, famílias 
e comunidades. 
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Portanto, não poderia, na apresentação deste livro, deixar esta lacuna, 
e esquecer de falar destas pessoas extraordinárias para os(as) senhores(as), 
deixando registrado a lembrança de que as ACS estão tão perto e tão longe 
dos seus direitos. Colocá-los todos na escola é outra lição que precisamos 
aprender, de igual maneira: aos contribuintes suas contribuições, isso também 
se faz com o coração!



PACS: O CAMINHO SINGULAR NA SAÚDE
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Profª Maria Fátima de Sousa

“A ficção popular escapista encanta os leitores adultos
 sem desafiá-los a se educarem para uma consciência crítica”. 

Bell Hooks 

A ideia de trabalhar com agentes de saúde nasce na década de 1970 no 
espírito da Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saúde, realizada 
em Alma Ata, há 33 anos. No Brasil, a incorporação dessa proposta por alguns 
estados e municípios foi inserida na lógica dos “projetinhos” isolados, dos 
convênios pontuais, das amostras e pilotos, portanto, com resultados periféricos 
e significados marginais. 

Foi com o acúmulo tecnológico de experiências de projetos e/ou programas 
do porte de: (I) – Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento 
– PIASS; (II) – Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde 
– PPREPS; (III) – Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde – PREV-
SAÚDE; (IV) – Ações Integradas de Saúde – AIS e outros que a partir dos anos 
1980 essa dinâmica passou a ter lugar no interior de uma série de mudanças 
realizadas na estruturação do sistema público de saúdeiii, implicando a redefinição 
da gerência e gestão dos serviços de saúde no país e radicalizando, portanto, seu 
processo de organização.   

Em 1991, impulsionado por essas experiências e outras implantadas em 
estados e municípios, a exemplo do Ceará, Goiás, Pernambuco, Maranhão, Vale 
do Ribeira (SP), Rondonópolis (MT), além de acúmulo de conhecimento e relatos 
de sucesso de iniciativas em trabalhar com Agentes de Saúde, das sugestões 
apresentadas pelo Movimento Nacional de ACS e da estratégia de Líderes 
Comunitários da Pastoral da Criança/CNBB, o Ministério da Saúde oficializou 
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Sua criação teve por 
objetivo central estender as ações básicas de saúde aos núcleos familiares, no 
próprio domicílio, com uma agenda de trabalho prioritário direcionada ao grupo 
materno infantil. Essas ações e/ou atividades são dirigidas aos indivíduos no 
contexto de sua integração familiar e comunitária, fazendo a ponte destes com os 
serviços locais de saúde. 

A referida ponte está colocada como um grande desafio, uma vez que 
exige um olhar técnico, político, administrativo e humanitário diferenciado, onde o 
território de atenção à saúde começa enraizando-se na vida social de indivíduos, 
famílias e comunidades, no próprio espaço domiciliar, no lugar em que vivem, 
trabalham, estudam e sonham essas pessoas.
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A área inicial de atuação do PACS foi a região Nordeste, onde o 
problema a ser enfrentado era a alta taxa de Mortalidade Materna Infantil, 
portanto, centro de sua atenção, agenda prioritária do cuidado dos ACS. 
Na região Norte, no entanto, a implantação do PACS ocorreu em caráter 
emergencial para fazer frente à epidemia de cólera. Atualmente, nas capitais e 
municípios acima de 100 habitantes, o programa está em fase de implantação, 
ainda lenta e gradual, com baixas coberturas, exemplo de São Paulo (São 
Paulo), Brasília (Distrito Federal) e Salvador (Bahia). Logo, esse processo 
vem ocorrendo com tempos e características diferenciados para cada estado 
e região do país, heterogeneidade que se deriva das realidades singulares.

Embora ainda não se tenha alcançado, ao longo desses 30 anos de 
implantação e/ou implementação dessa estratégia, a “plenitude” do processo 
organizativo de redes integradas do cuidado a saúde, seus resultados têm 
mostrado e reafirmado que esta se coloca no cenário municipal como uma 
estratégia potencial à garantia do acesso à saúde da família de forma efetiva. 

Acesso este compreendido como a inter-relação estabelecida entre 
indivíduos, famílias e comunidades, gestores e equipes do Programa de Saúde da 
Família (PSF) permeada pelo vínculo e pela co-responsabilidade, em um exercício 
permanente de geração de oportunidades e capacidades entre os sujeitos nos 
processos de cuidar da saúde e da doença como expressões de respeito, 
autonomia e participação (SOUSA, 2007).

Acesso compreendido também como sinalizador da diminuição das 
iniquidades em saúde. Por isso, o objetivo central da incorporação dos ACS no 
Sistema Único de Saúde (SUS) foi trazer os sujeitos das comunidades para apoiar 
a si mesmo e suas famílias no ato de cuidar da saúde-doença-morte, tomando 
como base filosófica, ética e moral o vínculo, a co-responsabilidade e, sobretudo, 
o desejo de aprender e ensinar que as pessoas devem vir em primeiro lugar. 
E, se é assim, deveriam compartilhar um conjunto de ações que circulavam 
entre: (I) mobilizar e “oferecer” suporte às comunidades para identificação dos 
fatores determinantes do processo saúde/doença e para promoção de mudanças 
na melhoria das condições de vida; (II) fortalecer a ligação entre os serviços de 
saúde e a comunidade, assegurando que seu trabalho fosse integrado à Unidade 
Básicas de Saúde e vinculadas as equipes do PSF; (III) contribuir na organização 
da rede local de serviços e na implementação do sistema de informação sobre 
saúde, alimentação e nutrição; e (IV) disseminar a ideia de cuidado permanente à 
saúde, em parceria com o conjunto de sujeitos sociais que representam o governo 
e os grupos organizados da sociedade civil.

Os ACS entram em cena no SUS para encarar um conjunto de situações-
problemas graves que, historicamente, os serviços públicos de saúde vêm 
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enfrentando. Logo, a inserção desses novos atores nos serviços e no sistema 
local de saúde se configurava como uma ação concreta para refletir/agir nas 
seguintes situações: (a) a baixa cobertura das ações básicas de saúde, (b) o difícil 
acesso da população às ações e aos serviços de saúde; (c) a falta de informações 
à população sobre seus direitos à saúde; (d) a aproximação e o envolvimento 
limitados dos profissionais locais de saúde com as comunidades; (e) a indefinição 
de área geográfica de atuação das Unidades Locais de Saúde; (f) a inexistência 
de dados fidedignos a respeito do perfil epidemiológico local, com potencial real 
de influenciar decisões no processo de planejamento local; (g) a deficiência da 
atenção domiciliar; (h) a inexistência, desestruturação ou desarticulação dos 
Conselhos Municipais de Saúde; (i) o precário entendimento das diretrizes e 
princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS).

E sua entrada no sistema traz, em minha opinião, um diferenciadoriv, 
este sinalizado pela natureza de sua função social. O fato de residir na própria 
comunidade em que trabalha facilita o acesso de forma amigável às famílias da 
vizinhança e, por consequência, a revelação das situações sociais, econômicas, 
políticas e culturais dessas comunidades. A vinculação de cada ACS em uma 
área previamente definida, atendendo aos moradores de casa em casa nas 
questões relacionadas a saúde-doença-cuidado, faz dele um contribuinte na 
redução da escala de desigualdades na saúde. E mais: na co-responsabilidade 
em “despertar” as capacidades das comunidades e de suas famílias na 
compreensão do direito a ter direito à saúde. Com isso, aumentam o potencial 
de as pessoas viverem mais e melhor. 

Logo, suas ações e atividades não devem se limitar aos cuidados 
preventivos, ainda que estes sejam necessários, diante de uma sociedade 
adoecida, e sim olhar para o horizonte em busca de desenvolvimento sustentável 
e autonomia das famílias e comunidades. 

Abro alguns parênteses para lembrar algumas conquistas dos ACS ao 
longo desses 30 anos de funcionamento. O primeiro foi a publicação da Portaria 
n° 1.886/GM/MS, de 18 de dezembro de 1997, que estabeleceu as atribuições 
basilares dos ACS à definição de um desenho de diretrizes curricularesv à 
formação desses sujeitos (BRASIL, 1997).

O segundo o movimento entre as instituições governamentais para dar conta 
da tarefa de qualificação do seu processo de trabalho foi a parceria com o Programa 
Comunidade Solidária, incentivando a criação, em 1997, de um Grupo de Trabalho, 
formado pela Casa Civil da Presidência da República, pelos Ministérios do Trabalho 
e da Previdência e Assistência Social, pelo então Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado (MARE) e pela Secretaria Federal de Controle do 
Ministério da Fazenda, para discutir e elaborar um documento com orientações aos 
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gestores municipais sobre as possíveis alternativas para vincular e contratar os ACS, 
sem perder de vista a natureza do seu trabalho. Como resultante, esse trabalho foi 
publicado pelo Ministério da Saúde e pela Comunidade Solidária na cartilha “Prefeito 
Solidário – Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)”. 

Embora tenha representado um importante instrumento de apoio aos 
gestores municipais, esse documento serviu apenas como sinalizador ao 
aprofundamento do debate não só sobre a sua formação, vinculação, sobretudo 
sobre seus direitos trabalhistas. Como consequência desses debates e a 
ampliação da polêmica e/ou impasse em 2002, o Ministério da Saúde se viu diante 
da necessidade de publicar um novo documento em forma de cartilha sobre esse 
tema – “modalidade de contratação de agentes comunitários de saúde – um Pacto 
Tripartite”. Sua base orientadora foi subsidiar os prefeitos, assessorias jurídicas e 
secretários municipais de saúde quanto aos avanços na legislação para o terceiro 
setor, consubstanciado na Lei n. 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe 
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), institui e 
disciplina o termo de parceria e dá outras providências.

A terceira conquista foi o reconhecimento social do seu trabalho por 
meio daedição do Decreto n. 3.189/99, que fixa diretrizes para o exercício de 
suas atividades e, posteriormente, a elaboração, em conjunto com o Congresso 
Nacional, de um projeto de lei para a regulamentação do exercício da profissão, 
mantidas as suas características básicas e nucleares, que culminou na aprovação 
e publicação da Lei n. 10.507 de 10 de julho de 2002 (BRASIL, 2003).

Por um lado, gostaria de continuar citando inúmeras conquistas dos ACS nestes 
30 anos de vida, que, entre tantas, posso resumir: (i) redução do índice de mortalidade 
infantil; (ii) aumento do índice de vacinação; (iii) controle das doenças imunopreveníveis; 
(iv) vigilâncias das doenças não transmissíveis; (v) aumento do pré-natal; (vi) aumento do 
aleitamento materno; (vii) levou o SUS para as pessoas, para dentro da casa das famílias 
e, sobretudo, vem ajudando as pessoas a compreender sua condição de cidadania, a se 
valorizar, ampliando seus olhares nas escolhas do destino. 

Por outro, gostaria de registrar a cegueira social, na origem de sua 
implantação, que levou alguns grupos sociais, entre eles as corporações de 
enfermagem, a ver nesses novos sujeitos pessoas “desqualificadas” para o ato 
de contribuir em suas próprias comunidades com a promoção da saúde das 
famílias. Ora, o que estariam fazendo demais pessoas “comuns” se preocupando 
de participar da construção de um “Novo Modelo” de atenção à saúde, este 
representando a expressão maior do direito à saúde? Ademais, estimular a si 
próprio e aos seus a capacidade e/ou habilidade em pensar potenciais estratégias 
para desenvolvimento das comunidades, que riscos isso traria?
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A racionalidade biomédica, de reserva de mercado ou de propriedade 
dos atos do cuidado no tocante à saúde dos indivíduos, famílias e comunidades 
não foi suficientemente forte para impedir que as ACS seguissem apoiando a 
concretização do Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente no que se refere 
ao processo de municipalização e constituição de Conselhos Municipais de Saúde; 
estímulo à organização e/ou reorganização dos serviços municipais de saúde, 
assegurando a integração das ações e a modelagem de um sistema de referência 
e contrarreferência; melhoria do grau de resolutividade das ações de saúde, de 
modo a contribuir para a redução das taxas de morbimortalidade nos grupos 
mais vulneráveis ao risco de adoecer e morrer, entre eles mulheres e criança; 
interiorização dos profissionais de nível superior; incentivo à ampliação do acesso 
às ações nas unidades básicas de saúde; vinculação entre a comunidade e as 
unidades de saúde. Entre tantas iniciativas, o estímulo à participação comunitária 
nos conselhos de saúde (locais e de unidades) e às atividades em seus territórios 
de trabalho com vista à articulação interinstitucional e à integração das políticas 
públicas são sinais reveladores de suas proezas em centrar seus esforços no 
desenvolvimento da autonomia das pessoas. 

Um bom exemplo, entre vários, é o projeto em curso “Projeto Ambientes 
Verdes e Saudáveis: Construindo Políticas Públicas Integradas na Cidade 
de São Paulo” (PAVS). Este busca vincular a construção de uma agenda 
intersetorial à formação de ACS e de agentes de proteção social, reconhecendo 
assim o papel de liderança desses agentes e a importância que eles têm para 
as abordagens mais ecológicas das questões de saúde. A proposta de formação 
do Pavs, construída coletivamente e pensada para orientar os trabalhos com 
educadores, com ACS e com agentes de ação social, teve como princípios 
a concepção de que a educação tem compromisso com a humanização de 
sujeitos e de processos; de que a educação jamais poderá ser mecânica, 
meramente instrumental, ou estar a serviço da reprodução ou da transmissão 
de conhecimentos que possam discriminar, desqualificar ou inferiorizar sujeitos 
e culturas; ao contrário, a educação deverá contribuir para a consolidação de 
novos modos de saber e de fazer mediações e ações cooperadas, solidárias 
e transformadoras, e terá compromisso com a sustentabilidade ambiental, 
cultural, social, econômica e política e com a promoção da saúde de sujeitos e 
coletividades (SOUSA & PARREIRA, 2010).

O PACS, hoje, existe em larga escala – são mais de 262.929 ACS, cuidando 
em torno de 128,2 milhões de pessoas, em 5.570 municípios, nas diferentes 
regiões do país.

Logo, conforme afirma Sousa no livro Agentes Comunitários de Saúde: 
Choque de Povo, “(...) Não bastava ser o ACS um morador da comunidade, um 
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sujeito ativo e participativo, cujo compromisso é construir a ponte e/ou o encontro 
entre os serviços de saúde e as famílias/comunidades. As entidades/autoridades 
sanitárias têm de criar condições para responder em tempo certo, no lugar certo 
e da forma certa (vinculada, humanizada, resolutiva, contínua e responsável) às 
reais necessidades de saúde dos seus munícipes”. Diante dessa constatação, em 
1994, o PACS foi redesenhado, e surge o Programa de Saúde da Família como 
forma de garantir a sustentabilidade dos seus princípios e diretrizes. Passados 30 
anos de existência dos ACS, a dívida aumenta: é urgente tecer redes integradas 
de atenção à saúde das famílias, como forma de garantir um sistema de saúde, 
acessível, equânime e com qualidade. 

O trabalho dessas mulheres e tanto outros pares (ACS homens), por 
maior que seja seu potencial, será limitado se suas ações estiverem diluídas e 
se não estiverem integradas aos valores e princípios de uma emancipação dos 
sujeitos. Porque o sucesso e o impacto de suas ações, no âmbito da prevenção 
dos fenômenos mórbidos, já estão evidenciados, assim como suas contribuições 
na ampliação do acesso e da organização das ações e dos serviços dos sistemas 
locais/municipais de saúde. O que ainda está incompleta é a conclusão de agendas 
para o futuro e de futuro. Estas deverão ser construídas e iluminadas pelo farol da 
ideia de justiça. Pela ideia de uma civilização entre os seres humanos, estes com 
sede infinita de querer ser sujeito em sua plenitude. 





VOZES COLETIVAS – MEDIAÇÃO DOS SENTIDOS 

COMPARTILHADOS



30
 A

N
O

S D
O

 PRO
G

R
A

M
A

  D
E AG

EN
TES C

O
M

U
N

ITA
R

IO
S N

O
 B

R
A

SIL

45

Os relatos que seguem nesta parte do livro poderiam ter sido filtrados 
ou mesmo analisados com base em técnicas e metodologias, obedecendo aos 
critérios acadêmicos de pesquisa formal, aquelas com que estamos acostumados 
a lidar em nossos ambientes de investigação ou mesmo em nossas leituras de 
sistematização do conhecimento científico. Mas não se trata dessa realidade. Aqui 
não foram aplicadas técnicas de análise de discurso ou de conteúdo.

Contrariando aos padrões formais de apresentação dos resultados de 
uma pesquisa científica, esta transcrição de falas se propõe a compartilhar o 
conhecimento informal, não acadêmico, mas mediado pelo senso comum, também 
relacionado entre os demais tipos de conhecimento valorizados pela ciência. 
Construídos ao longo de décadas, ações individuais e/ou coletivas, tratam-se de 
sentidos femininos, coletivos no propósito de todas serem Agentes Comunitárias 
de Saúde (ACS) que atuam neste nosso diverso país continental. 

Histórias de vida sistematizas, sim, com base no olhar e no viver de quem 
faz a mediação desta obra, lógico, mas que certamente enriquecem o contexto do 
propósito que este livro deseja alcançar: tocar o coração de todas e de cada uma 
das futuras leitoras ou leitores deste conteúdo e, em especial, destas mulheres 
ACS aqui apresentadas e suas famílias, quando estas tiverem acesso ao teor 
destas páginas e, assim como suas agentes, enxergarem-se entre as linhas aqui 
desenhadas com a ajuda da memória destas contadoras de histórias reais. 

Divididos em quatro estágios de evolução das entrevistas realizadas pelo 
Brasil, seus relatos foram categorizados para facilitar a compreensão deste universo 
complexo. Aqui estão suas compilações: Quem são elas? – como podemos 
conhecer a forma que cada uma das ACS se vê na sociedade; A escolha de ser 
ACS – aponta-nos que nem sempre o futuro está posto para as pessoas, capazes 
de aproveitarem oportunidades únicas e se reconstruírem profissionalmente 
diante das adversidades da sobrevivência cotidiana; Como é ser ACS? – detalhes 
revelados somente por quem vive a rotina dessas profissionais; O valor do 
trabalho – para elas, o sentido do trabalho está relacionado ao reconhecimento, 
à valorização, às alegrias e às tristezas da profissão; Contribuição para o 
Sistema Único de Saúde – pergunta respondida sempre com bastante firmeza 
e clareza dos resultados ao longo do tempo de dedicação; Um horizonte com 
mais 30 anos – exercício do “dom da profecia” com base em suas experiências, 
proporcionando a elas mesmas a possibilidade de refletir o presente, planejando 
o futuro; Ecos de sonhos coletivos – finalmente, neste último questionamento, 
buscou-se compartilhar os sentidos coletivos de vozes singulares. Aqui as ACS se 
encontram em suas aspirações.

Eis a riqueza compartilhada dos relatos, alguns extraídos da edição 
anterior, por vezes editados para proporcionar fluidez na compreensão destes.
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Quem são elas?

Adirani Malaquias (SE)
É uma pessoa simples, muito comunicativa, que gosta de se expressar 

sempre e que gosta do que faz. “Sou trabalhadora e corro sempre atrás do que 
eu quero.” 

Ana Cláudia (DF)
“Sou Agente Comunitária de Saúde. Tenho 25 anos, sou casada e tenho 

um filho. Trabalho há seis anos no Programa Saúde em Casa, Família em Casa. 
Tem que ser muito humana para esse serviço e os pacientes nos veem como um 
espelho deles, como a base deles.”

Anne Maria (PI)
Ela é acima de tudo uma mulher extrovertida, com várias funções, uma 

pessoa com um coração cheio de amor para dar. “Sou uma pessoa muito amiga 
e companheira. Gostaria tanto que isso fosse dito próximo de pessoas que me 
conhecem, pois sou uma pessoa de suma importância na minha cidade, tanto na 
vida religiosa quanto na vida profissional. Amo demais a vida e amo demais o povo 
da minha cidade.”

Antonia Macieti de Souza (DF)
“Sou Agente Comunitária de Saúde. Trabalho na Equipe 7 do Centro de 

Saúde que fica em Itapoã. Sou separada e divorciada, com dois filhos – tenho 
uma menina de 26 anos e um rapaz de 21. Há seis anos sou Agente Comunitária 
de Saúde e acho muito bom o trabalho, pois nele você pensa que pode tratar as 
pessoas, conversar com elas, ouvi-las e, melhor, ajudá-las porque tem muita gente 
que necessita conversar, expor os problemas. Nós juntamos a equipe e levamos 
o problema para todos a fim de resolvê-lo. Há espaço para as enfermeiras, que 
são as nossas coordenadoras, procurando a solução, mas, se nós sentirmos 
que não podemos resolvê-lo, passamos para as médicas, passamos para outros 
profissionais, para buscar solucioná-lo.”

Antônia Regina de Souza Moura (CE)
“Sou Agente Comunitária de Saúde há 19 anos, na área de Maracanaú, 

CE. Sou casada, tenho três filhos e moro no Horto Florestal há 27 anos. Tenho 
dois netos, dois filhos já são casados. Por enquanto, sou só eu e o meu esposo 
em casa. Ainda crio um menino de 12 anos e tenho a minha mãe viúva, com 84 
anos, e a minha avó, que tem 103. Minha família é grande, somos 14 irmãos, todos 
nascidos no Taquari. Sou indígena e a minha avó é da Serra do Maranguape.”

Antônia Vicenira (AM)
“Moro em Itacoatiara, no Amazonas, interior, perto de Manaus. Sou casada, 

tenho três filhos, dois rapazes e uma moça de 18 anos.”
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Cleonildes (GO)
“Sou casada há 24 anos e tenho três filhos.”
Edilene (RO)
“Moro em Campo Novo de Rondônia, na linha 03, trabalho há seis anos 

como ACS porque gosto do meu serviço, gosto de estar sempre ajudando a minha 
comunidade, de saber como estão as coisas, gosto de ajudar as pessoas da 
melhor maneira. Estou lá já há algum tempo, e tenho a certeza de que a minha 
comunidade gosta de mim. Para mim, são pessoas maravilhosas. Como mulher, 
sou feliz, casada, tenho um esposo, Marco Antonio, e um filho. Procuro saber lidar 
com a vida profissional e com a vida doméstica, pois, fazendo junto, aprendemos 
com as pessoas. O que é bom trazemos para casa. O que não é bom deixamos 
lá na casa da pessoa, para não haver questionamento. Nós só devemos trazer 
para casa o que nos é bom. Posso dizer que, como mulher, eu me sinto satisfeita, 
graças a Deus.”

Edinês Andrade do Nascimento Lima (TO)
“Sou Agente Comunitária de Saúde, casada, tenho duas filhas, uma de 13 

anos e outra de 22.” 
Edje (SE)
Edje é guerreira e busca os seus objetivos. “As minhas outras colegas 

Agentes Comunitárias de Saúde acham que brigo porque sou rebelde sem causa. 
Eu digo que às vezes estou até sem calças, porque estou de bermudas. Brigo 
pelos meus objetivos. Eu digo assim para o pessoal: ‘Se eu não reclamar, como 
vou saber, como vou querer que aquilo melhore? Se eu não mostrar a eles que 
eles estão errados, como eles vão fazer para melhorar?’. É por isso que brigo 
e insisto. Sou insistente porque quero o melhor. O meu povoado é pequeno e 
sempre me deixa na mão, porque outras pessoas não têm coragem de lutar. Por 
isso, faço parte dos movimentos, porque eu quero melhoras para o meu povoado. 
É por isso que me chamam de guerreira.”

Elenita Raolim (CE)
“Elenita – esse nome foi escolhido pela minha mãe, de saudosa memória. 

Sou mãe de três filhos, a Daniele, a Rafaele e o Marcelo Henrique; sou avó de duas 
netas, a Maria Eduarda e a Amanda. Também sou, além de Agente Comunitária de 
Saúde, professora, massagista terapêutica e auxiliar de enfermagem.” Acima de 
tudo, a Elenita, como pessoa, como ser humano, também é uma serva de Deus, 
que não vive somente para a missão de pregar o Evangelho da Paz, mas também 
para essa missão de fazer com que a saúde pública aconteça no nosso país por 
meio do SUS, tão bem representado pelos profissionais da saúde que temos. 

Eucilene Pereira Martins (AM)
“Sou casada, tenho um filho e amo a minha profissão, que é ser Agente 

Comunitária de Saúde.”



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

48

Eva Lopes (SP)
Eva é uma mulher batalhadora, idealista, que gosta de coisas corretas e de 

ajudar as pessoas também. “Muitas vezes as pessoas pensam que só as coisas 
materiais ajudam, mas uma palavra amiga eu aprendi que ajuda muito.”

Francismar Sabiá de Souza (RO)
“Tenho 31 anos, 12 de casada, e um filho pelo qual tenho um carinho imenso. 

Moro em Ouro Preto do Oeste, RO, e sou Agente Comunitária de Saúde.”
Irene Amaral de Souza (PB)
“Sou de Matureia, na Paraíba. Sou Agente Comunitária de Saúde há 12 

anos. Trabalhei na zona rural, mas agora estou na zona urbana. Sou casada pela 
segunda vez e tenho uma filha de 15 anos.”

Irlândia (CE)
“Sou casada há 14 anos, tenho dois filhos, moro na casa da minha mãe com 

meu marido, meus dois filhos e minha mãe. Trabalho como Agente Comunitária de 
Saúde já vai fazer 17 anos em um bairro bastante afastado de Fortaleza, mas eu 
gosto do que faço.”

Jéssica (GO)
Jéssica é uma mulher casada, separada, de 30 anos, pois o seu esposo a 

deixou. “Fui uma pessoa muito sofrida também. Não tive filhos, mais adotei duas 
meninas. Hoje, tenho duas netas, uma com 16 e outra com 14 anos. Sou uma 
mulher muito batalhadora e sofrida, pois eu lutei muito, mas estou vencendo, graças 
a Deus, que tem me abençoado bastante. Sou uma pessoa alegre e que só pensa 
positivo, uma pessoa que busca e vai conseguir. Eu consigo.”

Joana Souza de Barros – “Noquinha” (MA)
“Eu era dona de casa, mas agora não sou mais. Sou casada há 40 anos, 

tenho 57 anos e seis filhos. Comecei a trabalhar com o movimento de igreja, depois 
fiquei na Pastoral da Criança por 22 anos e, à época, eu era líder comunitária, 
quando veio a história do Programa Agentes Comunitários de Saúde, o Pacs. Como 
a minha comunidade era uma comunidade muito carente, eles me convidaram 
para participar do Programa Agentes Comunitários de Saúde. Houve na minha 
cidade um padre que era o prefeito, padre Guimarães da Silva; esse padre levou 
a sugestão para a Secretaria de Saúde, e eu também trabalhava em um hospital, 
pois sou auxiliar de enfermagem. Lá, eles inscreveram muitas pessoas, e eu 
também fui me inscrever. Depois que me inscrevi, veio o pessoal da Secretaria 
de Saúde do Estado do Maranhão e fizemos uma prova escrita de dez questões. 
Depois, fizemos uma entrevista individual e uma entrevista coletiva. Fui aprovada 
em segundo lugar, e assim iniciei o meu trabalho na comunidade. Comecei a 
conciliar o meu trabalho como Agente Comunitária de Saúde com o de dona de 
casa, porque eu tinha seis filhos pequenos à época, mas, mesmo assim, havia 
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muita malária na minha cidade, além demuitas outras doenças que acometiam 
as crianças, morrendo muitas delas com menos de 1 ano. Assim começamos a 
trabalhar. Esse Programa na nossa cidade chegou como uma experiência. Foi na 
época em que surgiu o cólera, e daí trabalhamos por seis meses. Depois, fomos 
trabalhando como bolsistas, pois sabíamos que tínhamos que trabalhar ganhando 
um salário mínimo na época. Como até hoje nós não ultrapassamos o salário 
mínimo, começamos a trabalhar mais por ver as necessidades do povo. O povo 
não sabia se cuidar, o povo não sabia fazer as coisas. Por isso, nós começamos a 
trabalhar e fomos bem-aceitos pelo povo, como somos até hoje.”

Lione Aparecida Santos (MG)
“Sou mãe de três filhos, um de 14 anos, um de 12 e uma menina de 6. Sou 

casada – casei no ano seguinte do concurso para Agente Comunitária de Saúde. 
Vou fazer 10 anos de casada. Gosto muito de lidar com a comunidade, de lidar com 
pessoas, porque eu acho que essa é uma qualidade essencial do ser humano.”

Lourdes Morais (PE)
Ela, que gosta de fazer trabalho voluntário, é Agente Comunitária de Saúde 

desde a época de 1983. “De repente, na minha comunidade, chegou a Unicef com 
um grupo de um hospital e implantou o Programa Saúde da Família. Comecei a 
trabalhar em 1983, como Agente Comunitária de Saúde, pois na comunidade nós 
já fazíamos um trabalho voluntário com a pastoral. Quando chegou esse grupo 
com a UNICEF, eu comecei. De lá para cá, não parei mais. Sou divorciada. Fiz 
50 anos agora. Tenho 12 netos. Já estou casada de novo. Daqui para frente, só 
Deus sabe se virão novos casamentos ou se eu vou continuar no mesmo. Vai 
depender. Tenho quatro filhos homens, além de três netas, que estão me dando 
o maior trabalho.”

Lucia Gutenberg (BA)
Lucia Gutenberg é uma mulher de 50 anos, apaixonada pelo ACS. Apaixonada 

mesmo. “Eu tenho quatro filhos, três netos, sou de Feira de Santana, bairro de 
Casa Branca e sou Agente Comunitária de Saúde há 19 anos. Gosto muito do meu 
trabalho. Costumo dizer que ser agente, no meu caso, foi o mais importante trabalho. 
Foi um momento muito difícil da minha vida, eu estava passando por um momento 
delicado e uma vizinha me falou sobre a seleção para Agentes Comunitários de 
Saúde. Eu disse a ela: ‘Tem 12 anos que estou afastada da escola, não estudei e 
não vai dar certo’. Assim mesmo fui e me inscrevi. Quando cheguei em casa, falei 
o que tinha feito e peguei algum material para estudar, e o meu marido falou assim: 
‘Não estuda não porque lá só tem gente boa e isso não vai dar em nada’. Eu pensei: 
‘Se eu fizer, eu passo’. Eu chorei a noite toda, achando que não conseguiria. Estava 
sem estudar há 12 anos. Só que eu passei. Para desespero nosso, houve um atraso 
na chamada. Foi uma felicidade dentro de casa. Quando recomeçou a seleção, 
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meu marido disse: ‘Não vai não’. O meu sonho era ser professora. Eu queria muito 
ser professora. Eu já fazia um trabalho voluntário na comunidade, alfabetizando 
adultos. Em três meses alguns alunos fizeram uma sala para mim. Assim desisti 
do Programa Agentes Comunitários de Saúde, mas voltei atrás. Eu tinha vindo de 
uma história muito difícil, de uma infância muito difícil, porque os meus pais haviam 
se separado havia muitos anos, e era complexa a vida de uma mulher sozinha e 
separada, para criar cinco filhos. A minha mãe não teve a estrutura e abandonou a 
casa, e eu tive que sustentar toda a família, com duas irmãs, e brigar com a vida dia 
após dia. Graças a Deus, os meus irmãos de sangue hoje têm uma vida regular, mas 
mesmo pobres eles nos ensinam valores que vão servir para a eternidade, e esses 
valores também passamos para os nossos filhos.” Lucia é uma pessoa batalhadora, 
que acredita no que faz, e, mais importante, acredita que tudo o que fazemos na 
vida, se não tiver paixão, não funciona.

Luzia Rosa da Silva – “Milu” (PE)
“Sou separada, tenho três filhos e dois netos. Comecei a trabalhar muito 

cedo, desde os 13 anos eu vendia revistas, fazia bordados, já fazia um monte de 
coisas. Comecei muito cedo e graças a Deus eu me tornei a Agente Comunitária 
de Saúde há muito tempo, dos 49 anos que eu tenho. Sempre fui assim, com muita 
fibra. Quando eu quero uma coisa, corro atrás; fico naquela insistência, nunca 
desisto das coisas, e, quando os outros desistem, eu acho que ainda existe uma 
luzinha no final do túnel. Quando não tenho, eu quero, dentro dos limites. Falo sobre 
os meus objetivos. Para fazer, corro muito atrás disso.”

Márcia Aparecida Araújo (GO)
“Sou casada, tenho três filhos. Sou nascida e criada no estado de Goiás 

mesmo, na cidade de Goiás Velho, e depois me mudei para a cidade de Jaraguá 
faz 25 anos. Fui professora por sete anos e hoje já tenho 12 anos como Agente 
Comunitária de Saúde. Além disso, sou técnica de enfermagem e amo o trabalho 
de agente. Também sou voluntária da Igreja em que trabalho, na Pastoral da 
Criança e também trabalho na Pastoral do Idoso. Esse também é um trabalho 
excelente.” Essa é a Márcia.

Maria Antônia (RJ)
“No meu posto, costumo dizer que sou a fênix que renasceu das cinzas. 

Cheguei aqui em 1998 e costumo dizer também que a minha idade verdadeira é 
a da minha segunda vida, pois tem dez anos que eu nasci de novo, na Fundação 
Oswaldo Cruz, aonde eu vim para um tratamento de alcoolismo. Eu me recuperei 
aqui, dei muito trabalho, até para o meu médico, que para mim é o meu segundo 
Deus, o Dr. Antônio Sérgio, que eu amo de paixão. Como aquela criatura me 
aguentou? Ele me apelidou de ‘casca de jaca’, tamanha a minha rebeldia. Eu era 
terrível, mas vim de uma situação em que sofri muito, vim de um casamento muito 
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infeliz. Antes desse casamento, vim de um colégio interno, de onde eu saí com 18 
anos. Eu me considero de classe média, sem necessidade de estar aqui, mas foi 
aqui que me ajudaram. Cheguei até aqui através dos Alcoólicos Anônimos, que 
me encaminharam para o tratamento e, por meio deles, conheci um funcionário 
daqui, que é Agente de Dependência Química, que também é o meu padrinho 
no AA, o Altamiro, por quem eu tenho muita gratidão também. Eu cheguei, fiz 
o tratamento, levei uns dois anos. Através desse tratamento, me envolvi com o 
Programa e me metia em tudo quanto é lugar. Eu queria movimento. Eu não queria 
ficar parada. As colegas me conhecem. Eu sou muito agitada. Mesmo tratando 
de alcoolismo, mesmo bebendo, eu ficava ajudando as pessoas. Até que surgiu 
o Programa Saúde da Família (PSF), e o Dr. Sérgio, muito penalizado de mim, 
porque eu ficava aqui de voluntária, sem ganhar nada, e a Drª Celina Borges 
também, a minha outra madrinha, o meu anjo da guarda, que conversava muito 
com o Dr. Sérgio para que se criasse um cargo para mim, para que eu não ficasse 
aqui à toa, sem remuneração. 

Um dia surgiu o PSF e a Fiocruz precisava de uma forma de melhorar o 
alcoolismo e as drogas na área. Eles criaram o cargo de Agente de Dependência 
Química. Para isso, um requisito importante é que o agente fosse um dependente 
recuperado. Eu concorri com mais dez colegas do mesmo curso, na mesma 
situação, e eu e a Rosângela, na época, passamos. Eu já estou há dez anos 
no PSF, com muitas frustrações, com muitas paixões também, porque eu sou 
corretora de imóveis e técnica de enfermagem. Eu tenho ‘n’ cursos, sou professora 
de artesanato, mas escolhi, após a vida nova que eu tive aqui, cuidar de pessoas 
iguais a mim. Por dedicação mesmo, não pelo salário, porque o salário é muito 
desvalorizado e parece que agora está melhorando. Foram dez anos de tortura, 
de receber em um dia e no dia seguinte não ter nada.”

Maria de Lurdes Silva (CE)
Maria de Lurdes Silva é Agente Comunitária de Saúde há 20 anos, nascida 

no Ceará, na cidade de Brejo Santo, a 520 km da capital. É casada há 13 anos e 
trabalha para a comunidade de Cabaceiras, com 216 famílias.

Maria dos Anjos (PE)
Maria dos Anjos é uma pessoa lutadora, que gosta de desafios. “Sou 

casada, tenho dois filhos e três netos, sou vice-presidente da Associação dos 
Agentes Comunitários de Jaboatão dos Guararapes, uma cidade grande, com 
muitos problemas e com muitos desafios.” Maria dos Anjos é uma daquelas 
pessoas que não desistem. “Eu gosto de lutar. Ser Agente de Saúde, para mim, 
não é só uma profissão, eu encaro como uma missão. O meu maior prazer é ver 
o crescimento daquelas crianças que estão crescendo e ensinar a elas um pouco 
do que eu sei, e de aprender com elas também.”
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Maria Garcia Diniz (RJ)
“Sou mãe, esposa, mulher cheia de sonhos, que vem de uma família 

muito humilde, cujo pai falava que mulher não precisa trabalhar, não precisa 
estudar, porque vai casar e vai cuidar de filhos, de marido e de casa. Tenho 
uma família de cinco irmãos, sendo quatro mulheres e dois homens. Estudei 
até a quarta série e parei. Depois fui fazer o que o meu pai achava que era 
para ser feito: fui casar, ter filhos, cuidar de casa. Só que casamento, que 
para mim era emprego, não foi emprego. Tenho um marido que trabalha, 
mas ganha pouco, tenho duas filhas, hoje tenho uma neta, mas parecia que 
tinha uma coisa dentro de mim que me incomodava. Comecei a trabalhar em 
várias coisas, como costureira, fazendo faxina, vendedora, até que apareceu 
uma pessoa na minha vida, uma senhora chamada Bárbara Mosley, uma 
missionária que foi uma estrela para mim. Ela mostrou para mim que eu não 
sou só isso. Não sou só esposa, mãe e mulher. Sou mais do que isso. Ela 
implantou na minha comunidade um curso de Agente Educador de Saúde. 
Isso foi em 1998, eu acho. Em princípio, ela foi até para fazer uma palestra 
sobre a sexualidade. Eu assisti a essa palestra. Depois, ela começou a fazer 
alguns cursos, formando um grupo. Eu fui convidada, ou melhor, eu fui quase 
intimada por uma amiga minha, que me chamou e que insistiu muito para que 
eu fosse. Eu disse que não queria saber nada com a área de saúde porque, 
se eu vir sangue, desmaio. Ela insistiu tanto que acabei indo. Lá, eu descobri 
outra coisa dentro de mim: esta mulher que sou hoje, porque não sou aquela 
mulher que eu era antigamente. 

Hoje, sou uma mulher que trabalha, que tem a sua profissão, e através 
desse curso costumo até dizer que tenho um bichinho dentro de mim que estava 
adormecido. Ele despertou com esse curso. Assim, comecei a ver outras coisas. 
Voltei novamente a estudar, fiz o Telecurso 2000, que é de nove meses, o mesmo 
tempo de uma gestação, mas essa foi uma gestação tranquila. Ela não foi 
turbulenta não. Houve o parto. Depois desse parto, comecei a trabalhar como 
Agente Educadora de Saúde. Lá onde eu trabalho, foi implantado o Programa 
Agentes Comunitários de Saúde. Em 1999, fui convidada para trabalhar como 
Agente Educadora de Saúde. Trabalhei por cinco anos. Dentro desses cinco anos, 
eu continuava ainda incomodada. Eu ainda queria mais. Eu sabia que podia fazer 
mais por mim e pelas outras pessoas. O que eu fiz? Fui fazer o segundo grau. 
Foi difícil trabalhar e estudar, conciliando todas as coisas. Na época em que eu 
comecei a fazer o segundo grau, houve a oportunidade de eu fazer o curso de 
auxiliar de enfermagem. Trabalhando como Agente Educadora de Saúde, tive a 
oportunidade de fazer o curso de Auxiliar de Enfermagem, e eu fui fazer pelo 
Profae. Quando terminei o curso de auxiliar, voltei para concluir o meu segundo 
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grau. Continuei trabalhando como agente. No mesmo lugar em que eu trabalho 
como auxiliar de enfermagem hoje, recebi o convite para trabalhar como auxiliar 
de enfermagem. Depois, eu disse que ainda queria mais alguma coisa, porque 
eu sabia que eu podia mais. Eu queria mais um pouquinho. Resolvi fazer o curso 
técnico de enfermagem. Procura daqui, procura dali, o dinheiro é curto, houve 
a oportunidade de eu fazer a faculdade. Fui fazer faculdade de enfermagem na 
Universidade Castelo Branco, e eu estou no sétimo período.” Essa é a mulher 
Maria Garcia Diniz.

Maria Inês Rodrigues Carrias (GO)
Maria Inês é uma mulher guerreira, acadêmica de enfermagem, que faz 

parte das Mulheres da Paz, Agente Comunitária de Saúde e vice-presidente da 
Federação Goiana dos Agentes Comunitários de Saúde. Essa é Maria Inês, dona 
de casa e também esposa. Ela tem tempo para tudo.

Maria José (RJ)
“Eu tenho 55 anos. Sou casada e separada. Casei em março e me separei 

em abril. Eu sou guerreira. Maranhense. Cheguei aqui ao Rio de Janeiro com 19 
anos. Tenho um filho e dois netos. Gosto de trabalhar, de estudar e de ser uma 
pessoa independente.”

Maria José Adolfo Alves (GO)
“Sou Maria José Adolfo Alves, nascida em Minas Gerais, em Juiz de Fora, 

e vim para Brasília já tem mais de 30 anos. Tive três filhos aqui. Fiquei viúva. O 
meu marido era um corretor de imóveis muito conhecido, o João de Freitas. Fiquei 
viúva e tive que trabalhar porque ele não deixou pensão para mim, nem nada, então 
eu procurei um trabalho e encontrei esse de Agente Comunitária de Saúde. É um 
trabalho muito gratificante. Conheci muitas pessoas. Acho que sou muito bem-aceita 
na comunidade e gosto muito de tudo o que faço. Eu me sinto muito feliz.”

Maria Leonarda Silva Marcelino (CE)
“Sou Maria Leonarda da Silva Marcelino, Agente de Saúde Indígena há 

nove anos e sete meses. Estou dentro desse trabalho porque gosto. Eu já fazia 
coisas de Agente antes de ser Agente Comunitária de Saúde, pois já trabalhava 
com a comunidade; se alguém adoecesse, eu levava ao médico, passava a noite 
no hospital com o paciente, adulto, criança, gestante. Esse era o meu trabalho. Eu 
não ganhava nada e ainda pagava as passagens do meu bolso, mas tinha prazer 
e satisfação de estar ali no meio do meu povo, ajudando.” 

Mariana Martins de Oliveira (BA)
“Sou Mariana Martins de Oliveira. Sou Agente Comunitária de Saúde no 

município de Correntina, na Bahia. Não sou baiana, mas me considero baiana, 
porque estou morando lá. Vai fazer cinco anos que estou dentro desse Programa 
de Agentes Comunitárias de Saúde.”



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

54

Maricleide (PE)
Maricleide é da Ilha de Itamaracá, caçula de seis filhos, gêmea com a minha 

irmã, casada, com um filhinho de 5 anos, e Agente Comunitária de Saúde.
Marilene (RJ)
Marilene é filha única, órfã aos 2 anos de idade, vem de um arraial no 

interior de Minas Gerais, Cinco Ruas, estudou até a 4ª série naquele lugarejo, 
em que não teria opção por não ter condições de atuar. Foi criada com a família 
da mãe, casou-se cedo, sem opção porque o casamento seria o ideal na época, 
apesar do desejo de estudar, e o desejo continuava, pois ela queria muito estudar, 
mas teve filhos, é mãe de quatro filhos homens, avó, esposa, e por acaso caiu no 
Rio de Janeiro. “Tenho uma longa história. Houve um momento em que passei 
por dificuldade na minha vida, eu me sentia a pior das mulheres, oprimida, sem 
condição nenhuma de raciocínio, mas, no Rio de Janeiro, eu me encontrei com 
essa pessoa, a missionária Bárbara Mosley, que me convidou para participar de 
um curso e que me recebeu de braços abertos. Na mesma época, também recebi 
um convite, através de uma médica, a Drª Ana Alice, para participar de uma oficina 
do Teatro do Oprimido, direção de Augusto Boal, que também veio ao encontro das 
minhas necessidades. Eu já não me senti mais oprimida com o passar do tempo, 
consegui ganhar força, mas fiquei vivendo dois momentos delicados na minha 
vida. É como se eu estivesse hospitalizada em um curso de mulheres, apesar 
de que poderiam ser admitidos homens também, mas era um curso destinado 
às mulheres e ao teatro, em 1997. Foi fundado um PSF em 1999, na ONG da 
Bárbara. Automaticamente, quem estava com ela fazendo trabalho voluntário da 
saúde, à época, foi contratada. Trabalhei por cinco anos como Agente de Saúde. 
Também fui convidada pelo Profae para fazer o curso de auxiliar de enfermagem. 
Dei continuidade aos estudos do segundo grau e hoje também estou no sétimo 
período da Faculdade Castelo Branco, de Enfermagem.”

Marinalva Coelho Neto (MA)
É uma lutadora que começou a estudar com 13 anos de idade e foi trabalhar 

em casa de família aos dez anos para sustentar a sua própria família. Hoje, ela tem 
três filhos, um de 18, um de 10 e outro de 6, e está no segundo casamento, pois o 
primeiro não deu certo. “A minha luta foi trabalhar para conquistar. Hoje, sou formada 
professora, mas amo a minha profissão de ACS.”

Maristela Ribeiro Soares Pereira (PI)
Maristela é uma ACS lutadora, que chamam de briguenta. “Sou uma pessoa 

que luta pelos meus direitos. Também sou mãe, defensora das mães, tenho 
quatro filhos, três netos, e tenho 46 anos. Acho que a Maristela de hoje não é a de 
antigamente. Cheguei a ser presidente da Associação há cinco anos. Eu estava 
temerosa e com medo. Hoje, sou lutadora e tão ousada que você não imagina.”
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Marlúcia (GO)
“Sou Agente Comunitária de Saúde há 11 anos, trabalho com 146 famílias, 

amo o que faço, gosto muito.”
Marta Sanches (SP)
Marta é uma paulistana de 48 anos, mãe de dois filhos, Agente Comunitária 

de Saúde há quase sete anos. “Sou feliz, lutadora, não gosto de hipocrisia nem de 
injustiça. Acho que isso é o que tenho que falar de mim.”

Mirian (RJ)
Mirian é uma pessoa de 42 anos, que tem três filhos, uma de 25 anos, 

um de 20 e um de 14, e uma netinha de um 1 e sete meses. Ela é uma Agente 
Comunitária de Saúde que tem um olhar diferenciado por morar em uma 
comunidade e por viver para ser Agente de Saúde. Mirian é uma pessoa que veste 
a camisa da comunidade, uma pessoa que se entrega à sua microárea.

Neiva (BA)
Neiva é uma pessoa simples nascida na Bahia, que vem de família humilde 

e pobre. Tem dois filhos e dois netos. Há mais de 30 anos, reside na cidade de 
Correntina e trabalha como mais uma Agente Comunitária de Saúde.

Rozilda Rodrigues Sodré (BA)
Rozilda é uma mulher determinada, aguerrida nos seus propósitos, que 

luta pelo que acredita e, como líder comunitária, tem feito muitos trabalhos nessa 
referência. Ela é amiga e companheira.

Sandra (RJ)
Sandra tem 53 anos. “Posso me considerar uma mulher guerreira, pois 

lutei muito para criar os meus filhos. Sou viúva. Eu me separei do meu marido, e 
durante todo o tempo em que estive separada dele, eu o perdi também. Tive que 
tocar a vida sozinha, criando quatro filhos, todos na escola, sem emprego, pagando 
aluguel, mas de repente eu me senti sozinha, sem a ajuda de ninguém. Fui à luta, 
caçar emprego. Comecei no Espírito Santo, trabalhando em casa de família, e, 
quando cheguei aqui, conheci o meu marido, que não me deixou trabalhar. Ele 
era nortista e machista. Arrumei emprego na Faculdade Estácio de Sá, no Rio 
de Janeiro, em que eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Trabalhei lá 
durante cinco anos e fiquei desempregada. Assim veio o desespero. O meu filho 
caçula estava com 7 anos. Foi quando surgiu o concurso para Agente Comunitária 
de Saúde, em Manguinhos. Como eu já tinha o primeiro grau completo, eu me 
esforcei para terminar o segundo grau no Senai da Tijuca, quando os professores 
me deram a maior força para eu terminar. Eu levava o meu filho menor comigo. 
Até merenda eles davam. Eles me deram a maior força. Eu me senti solta, mas 
eu sabia que tinha que me agarrar em alguma coisa, pois agora era eu e mais 
ninguém. Quando surgiu o concurso, fiz a inscrição e passei. Quando vi que 
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era para Agente de Saúde, foi também uma opção de emprego. Como eu já 
morava na comunidade, pensei ‘quem sabe eu poderia fazer alguma coisa pela 
comunidade também’. Foi ali que fiz a prova, passei e comecei a trabalhar como 
Agente Comunitária de Saúde. Foi através do meu trabalho que fui vendo que o 
meu problema era muito pequenininho diante dos outros problemas que existiam 
na comunidade.” 

Tereza Ramos (PE)
“Acho que eu sou eu. Nada mais do que isso. Primeira coisa, acho que 

sou uma pessoa de bom caráter, de honestidade e de princípios éticos. Trabalhei 
em um monte de outras coisas antes de ser Agente Comunitária de Saúde. Fui 
empregada doméstica, trabalhei durante algum tempo em vendas em feira, 
trabalhei em fábricas, no comércio e depois comecei a trabalhar durante mais 
tempo pelas pastorais.”

Valdeni (CE)
“Hoje, sou uma cidadã do mundo. Antes eu era simplesmente Valdeni. 

Trabalhava e morava na Paraíba, e ia embora para o Ceará, mas hoje eu sou 
uma cidadã do mundo, porque vivo a vida de todos os agentes comunitários do 
meu estado, para não dizer de todo o Brasil. Essa deve ser a 20a. vez que estou 
vindo para esses congressos, Mostras de Saúde da Família. Para os eventos que 
dizem respeito ao Agente Comunitário de Saúde, eu estou lá, representando o 
meu município, Icó, no Ceará, e o meu Estado, que é muito amado, porque hoje 
tenho o Ceará como a minha pátria também, mesmo sendo paraibana, amando a 
Paraíba, mas vivendo no Ceará.”

Vânia (RO)
“Sou casada há oito anos, Agente Comunitária de Saúde há seis, e sou 

uma mulher muito livre, independente e guerreira. Considero que sou uma 
vitoriosa. Antes de ser Agente de Saúde, cresci no agreste, onde eu nasci e me 
criei. Lá mesmo, eu prestei concurso para Agente de Saúde, e me considero uma 
vitoriosa e tenho muito orgulho de morar na minha região do agreste. Eu queria 
muito buscar conhecimento mesmo diante das dificuldades, não só da profissão, 
mas também da vida, porque eu moro em uma região muito dura, de difícil acesso 
à cidade, uma região de estradas muito ruins. Eu me considero uma vitoriosa por 
isso, e também por ser esposa, mãe e filha. Também só tenho um irmão, surdo-
mudo, por isso tenho uma responsabilidade muito grande com ele e com meus 
pais. Meu irmão é casado com uma também surda-muda, e lá em casa eu me 
considero responsável por todos. Estou muito feliz por isso. Não considero uma 
cruz, mas sim uma responsabilidade que Deus deu a mim, e Ele tem me dado 
força para levar isso adiante, com muita felicidade e muita garra.”
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Vicentina de São Mateus do Maranhão (MA)
“Sou mãe, avó, trabalhadora. Tenho 50 anos, e há onze sou Agente 

Comunitária de Saúde. Tenho quatro filhos, cinco netos, sou viúva, gosto de 
namorar e o meu prazer é ser Agente Comunitária de Saúde, é o que me completa.”

A escolha de ser ACS

Adirani Malaquias (SE)
“Na verdade, foi uma opção. Na cidade, na época, não tinha postos de 

trabalho, e, quando surgiu o teste de seleção, fiquei sabendo por meio de colegas, 
me inscrevi, passei e fui chamada. Essa não foi uma opção naquele momento, 
surgiram alguns anos após outras oportunidades, mas, por eu gostar de ser 
Agente Comunitária de Saúde, segui em frente porque eu me identifiquei muito 
com a profissão.”

Ana Cláudia (DF)
“Primeiro, eu vi o concurso e do que se tratava, de cuidar das pessoas, 

de poder ajudar, de dar uma palavra, porque o nosso serviço é esse. Nós 
incentivamos, ajudamos, damos uma mão amiga, o ombro para a pessoa, e isso 
me motivou mais ainda a ajudar as pessoas, porque eu não posso fazer tudo, mas 
eu posso ajudar com o meu serviço. Posso marcar uma consulta, lembrar para a 
mãe que a vacina do seu filho está atrasada, para que ela possa ir lá para que seja 
dada a vacina, pois se não, mais para frente, isso pode prejudicar o bebê. Isso 
tudo nos motiva, e até nos dá um empurrão, para continuar trabalhando.”

Anne Maria (PI)
“Amo muito a vida comunitária e porque a minha casa é aberta dia e noite.”
Antonia Macieti de Souza (DF)
“Na época, eu estava desempregada e saiu o concurso para Agente 

Comunitária de Saúde, mas para falar a verdade eu nem sabia como era o 
trabalho desses agentes. Fiz o concurso e passei. Fui chamada e nós fizemos 
um curso preparatório para poder trabalhar com as pessoas e com as famílias, e 
assim fomos aprendendo. Fomos entrando nas casas, resolvendo os problemas, 
ajudando da melhor maneira possível, e eu mesma, às vezes, pegava alguns 
problemas que eu não podia resolver, ficava preocupada porque eu tinha que 
resolver, tinha que buscar uma solução. Tive um caso desses na minha área. 
Havia um senhor que estava com câncer: ele comeu peixe e uma espinha ficou 
na garganta, e ali nasceu um tumor, porque ele não tirou a espinha. Ele teria que 
fazer uma cirurgia. Quando fui a sua casa, ele era um paciente novato, de quem 
eu fiz o cadastro. Quando cheguei lá, ele já estava com esse problema e aquilo me 
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sensibilizou. Fiquei pensando que eu precisaria buscar uma solução. À época, a 
minha coordenadora estava prestes a entrar de férias e eu cheguei para ela e falei 
que nós teríamos que resolver, porque eu cadastrei uma família nova que estava 
precisando, pois ele não tinha trabalho e já não conseguia mais se levantar da 
cama, além de não ter o que comer. Decidi ajudá-lo e corremos atrás. Antes de ela 
entrar de férias, fomos à assistente social e graças a Deus conseguimos muitas 
coisas para ele – cesta básica, vale-transporte para ele ir à consulta, porque ele se 
consultava no Hospital de Base e, quando ia, entrava no ônibus, ficava sentadinho 
na frente e, para descer, ele simplesmente pedia ao motorista para abrir a porta 
da frente; e ali ele falava que o motorista começava a gritar com ele, a xingá-lo 
de vagabundo mesmo, achando que ele não necessitava. Ele me sensibilizou 
contando a história para mim e senti que eu precisava ajudá-lo. Corremos atrás, 
a Daniele entrou de férias, mas eu já tinha ido com ela e com ele à assistente 
social. Ela já tinha me deixado como responsável para resolver e, graças a Deus, 
conseguimos cesta básica, vale-transporte, até a autorização para ele tirar o 
FGTS dele, porque não tinha. Para mim, esse nosso trabalho é uma oportunidade 
muito grande que temos em poder fazer alguma coisa por alguém.”

Antônia Regina de Souza Moura (CE)
“Estava desempregada quando surgiu a seleção para Agente Comunitário 

de Saúde, mas ninguém sabia o que realmente fazia um desses agentes. Disseram 
que tinha concurso, e eu disse que ia lá. Já trabalhava na comunidade, eu era da 
Legião de Maria, ensinava catequese, trabalhava na Pastoral da Criança, ajudava 
as crianças, e isso ajudou um pouco para eu seguir e ficar. A única que passou 
fui eu, e para mim isso foi uma sorte muito grande. Enfrentei muitas dificuldades, 
pois quando entrei não havia a mesma facilidade de agora, ninguém tinha noção, 
era uma experiência que eles estavam fazendo no município, e naquela época, 
eles estavam precisando de gente para trabalhar no combate da diarreia, porque 
muitas crianças estavam morrendo. Entrei mais para trabalhar com essa causa. 
Ela foi combatida ligeiramente. Aqui em Maracanaú, conseguimos. O Programa foi 
dando certo, crescendo, melhorando e até hoje estamos aqui.”

Antônia Vicenira (AM)
“No começo, foi uma opção de emprego. A senhora sabe que no Brasil é 

difícil conseguir emprego. Quando surgiu a oportunidade, porque a minha cunhada 
era a Secretária de Saúde, houve uma vaga em que ela me colocou como agente. 
Eu fiquei trabalhando como Agente Comunitária de Saúde durante dois anos, e 
depois teve uma seletiva, quando eu concorri, também, e passei, graças a Deus. 
Continuo até hoje. Eu trabalho em uma Unidade Básica de Saúde em Itacoatiara 
chamada UBS Santo Antônio.”
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Cleonildes (GO)
“A primeira vez que o fui ser Agente Comunitária de Saúde foi uma experiência 

não no estado em que trabalho hoje, mas no estado de Mato Grosso, divisa com o 
Pará. Foi uma coisa que surgiu, fui fazer uma experiência, porque toda a vida gostei 
muito de ajudar as pessoas, e foi dito que era um serviço que estava começando. Lá 
eu trabalhei durante dois anos e oito meses. Por motivo de doença, vim embora para 
Goiás. Nesse intervalo, fiz tratamento em Brasília, no Hospital de Base, em 1999. 
Depois que melhorou tudo, em 2002, teve uma seletiva no Jaraguá. Decidi fazer a 
seletiva e passei. Eu amo trabalhar nisso, gosto do que eu faço.”

Edje (SE)
“Na época, foi porque estava desempregada. Houve lá na minha cidade 

uma seleção para agente de serviços gerais, e eu fui. Só que houve lá uma 
confusão: foi dito que só ficaria naquele cargo quem era concursada. A menina 
que era Agente Comunitária de Saúde, de quem eu fiquei na vaga, passou nesse 
concurso de serviços gerais. Assim nós entramos. Comecei a crescer, porque 
eu não sabia o que era ser Agente Comunitária de Saúde. Quando comecei, 
disseram assim: “Toma que o filho é seu e vai para a rua”. Não disseram o que era 
para fazer, não disseram nada. Eu chegava às casas e perguntava para algumas 
pessoas como elas fazias, para eu poder aprender. Eu saí perguntando. Assim eu 
fui me interessando porque, quer queira quer não, nós somos, além de agentes, 
conselheiras, ouvidoras, diversas outras coisas na comunidade. Assim eu fui me 
interessando, e, quando houve o concurso, eu tornei a fazer, me esforcei e passei. 
Aqui estou eu mais uma vez, depois de dez anos.”

Edilene (RO)
“Pelas oportunidades. Há três anos, quando eu comecei, eu tinha vindo 

embora para o sítio havia sete anos. Na época em que cheguei, não existia ponte, 
mas só um rio em que passávamos de balsa. Depois que a balsa foi embora, 
passamos a atravessar de bote. As pessoas de lá não tinham como passar por 
um médico. Ficavam lá as receitas, mas elas não tinham como pegar o remédio. 
Antes de eu começar a trabalhar lá, eu me encontrava com essas pessoas na rua, 
pegava essas receitas, pegava os remédios e passava marcando os exames e 
as consultas. Quando surgiu a oportunidade de ser uma Agente Comunitária de 
Saúde, além de eu ter o prazer de ser uma delas, eu tinha também a oportunidade 
de pegar e fazer, porque eu já ajudava a comunidade, mas como agente eu poderia 
ajudar conversando com o pessoal lá de cima, com a Secretária. Escolhi ser 
Agente Comunitária de Saúde por isso, por poder estar no meio da comunidade, 
por poder ajudar as pessoas a quem eu já havia ajudado muito, como o caso 
de uma família de baixa renda, que tinha cinco filhos que não eram registrados, 
cujos pais também não eram registrados e na qual ninguém tinha documento. 
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Cartão do SUS, nem se fala. O que eu fiz? Procurei a nossa entidade de saúde, 
a nossa secretária, me comuniquei com a Assistência Social para tentar resolver. 
Em menos de seis meses, consegui. Trouxemos a nossa Assistente Social, que 
conseguiu trazer os documentos dele do Paraná, e ajudamos a registrar todas as 
crianças, o pai e a mãe, e então eu pude fazer o Programa Bolsa Família para eles, 
o cartão do SUS, e assim deixei aquela família feliz, entre tantas que já ajudei. Eu 
gosto de fazer isso. Tenho prazer em ser Agente Comunitária de Saúde.”

Edinês Andrade do Nascimento Lima (TO)
“Escolhi ser Agente Comunitária de Saúde porque é uma profissão que lida 

diretamente com a comunidade, e sempre gostei de fazer isso. Independentemente de 
eu ser Agente de Saúde ou não, eu já gostava de fazer isso.”

Elenita Raolim (CE)
“De início, quando ainda professora, também já líder comunitária, à época, 

a minha opção foi porque, além do trabalho comunitário que já desempenhava 
no município de Maranguape, via a necessidade da comunidade não só de um 
profissional da educação, mas também de um profissional que trabalhasse na 
questão da prevenção das doenças que naquele momento tanto afetavam as 
nossas crianças. Eram doenças como a diarreia e a desnutrição infantil. Não havia 
atenção voltada à criança e à mulher. Por conta disso, à época, tive que optar 
por continuar na educação ou vir para a saúde. Mesmo sabendo de todas as 
dificuldades que enfrentaria, porque fazia parte de um serviço prestado ao estado 
do Ceará, criado em um momento de emergência, de seca, mas optei por conta 
disso, de ver esse outro lado, não só do profissional técnico, mas do profissional 
também já humanizado.”

Eucilene Pereira Martins (AM)
“A primeira escolha eu acho que foi de uma jovem que queria ter o 

seu primeiro emprego. Tinha a minha necessidade, mas também sempre fui 
apaixonada pela área da saúde, sempre busquei ter conhecimento a respeito da 
saúde. Quando fui para Itacoatiara, conheci o PSF, que lá se chamava Estratégia 
de Saúde da Família. Quando vi o trabalho da maneira como ele era desenvolvido, 
eu me apaixonei por ele e, dentro do meu município, procurei correr atrás de um 
lugar para exercer essa função. Foi assim que consegui o meu primeiro emprego 
como Agente Comunitária de Saúde.”

Eva Lopes (SP)
“Na realidade, quando fui fazer a inscrição, eu não sabia o que era ser 

Agente Comunitária de Saúde. Tinha um bairro que estava praticamente iniciando 
o seu trabalho em São Paulo. Quando comecei a ver o trabalho, porque ficamos 
oito meses na unidade só fazendo cadastramentos e treinamentos de capacitação, 
fui me identificando como Agente Comunitária de Saúde. Aprendi muito nesse 
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trabalho, falo que trouxe comigo muito mérito. Aprendi a lidar com diversas 
situações, cresci como pessoa e como agente.”

Francismar Sabiá de Souza (RO)
“Eu tinha várias amigas que já exerciam a profissão havia muito tempo, e 

elas acompanharam o crescimento do meu filho. Interessante é que eu também 
achava bonita a profissão, por isso pedi a elas que, quando saísse a inscrição do 
concurso, me avisassem. Quando saiu, fiz a inscrição e fiquei na suplência, mas 
graças a Deus a colega não pôde assumir e eu entrei.”

Irene Amaral de Souza (PB)
“Na verdade eu não escolhi a profissão. Na época, a cidade tinha sido 

emancipada, e foi criado o Pacs. Havia vagas para Agentes Comunitárias de Saúde. 
Eu estava lá sem fazer nada, ouvi falar e fui me inscrever. Fiz o teste e passei. Nunca 
imaginava que ia ser assim. Foi a minha realização. Eu não me imagino trabalhando 
em outra coisa. Gostaria muito que a categoria tivesse melhores situações de 
salários e de trabalho para que nunca fosse preciso sair.”

Irlândia (CE)
“Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam que fui ser Agente 

Comunitária de Saúde por acaso. Na época, conheci uma enfermeira, amiga da 
minha mãe, que disse que eles estavam precisando. Até então, a minha mãe 
disse que ia falar comigo, mas que achava que não dava para mim, porque era 
um trabalho em que se andava muito, que eu era muito sensível, que por qualquer 
coisa eu já estava sentido dor, mas resolvi enfrentar o desafio. E fui. Também, 
quando entrei, achei que não ia ficar muito tempo. Eu já trabalho nisso há 17 anos 
e não sei se, deixando de ser Agente Comunitária de Saúde, eu poderia fazer 
outra coisa. Não me vejo sem ser Agente Comunitária de Saúde. Estas são as 
coisas que eu sei fazer – ser mãe, Agente Comunitária de Saúde e dona de casa. 
Acho que consigo desenvolver bem o meu trabalho. Até hoje, os profissionais que 
trabalharam comigo não reclamaram. Faço o que posso e, às vezes, até o que não 
posso. Às vezes, eles até chamam a minha atenção, mas eu digo que achei que 
deveria fazer e fiz isso.”

Jéssica (GO)
“Escolhi ser Agente Comunitária de Saúde porque via muito sofrimento 

nas pessoas carentes e sofridas onde eu morava. Sempre gostei de ajudar as 
pessoas, trabalhei como voluntária, já fui técnica em enfermagem. Um dia, estava 
trabalhando em uma confecção quando passou um carro fazendo propaganda 
sobre a seleção para Agente Comunitário de Saúde. Eu mesma nem tinha ouvido, 
mas uma vizinha a quem eu ajudava bastante falou para mim: ‘A senhora gosta 
tanto de ajudar as pessoas, por que não faz um concurso para Agente Comunitário 
de Saúde?’. Eu respondi: ‘Você sabe que eu vou fazer?’. Depois, pedi para a 
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mulher com quem eu trabalhava, dizendo que eu trabalhava à noite, se ela me 
deixava fazer a inscrição. Ela disse que podia, e eu fui. Lá foram 12 candidatas 
para a final, e eu fui escolhida. Perguntaram se eu precisava ter padrinho para 
conseguir. Eu disse que o meu padrinho é Deus. Foi Ele quem me pôs aqui, e eu 
me sinto agraciada demais por isso.”

Joana Souza de Barros – “Noquinha” (MA)
“Deixei de ser auxiliar de enfermagem para ficar trabalhando na minha 

comunidade por causa da necessidade que havia no meu município. Havia uma 
carência de informação muito grande naquelas comunidades, e essa foi uma 
porta que achamos para melhorar as condições de vida e a saúde daquele povo, 
levando informações de casa em casa. Foi isso que me levou a ingressar como 
Agente Comunitária de Saúde.”

Lione Aparecida Santos (MG)
“No princípio, foi um processo complicado. No meu bairro, só tinham os 

médicos de Saúde da Família, mas não tinha os Agentes Comunitários de Saúde. 
O governo cortou a verba porque tinha que ser a equipe completa, então eles 
abriram o processo de seleção para algumas pessoas, para encontrar aquelas 
que lidavam com a comunidade para trabalhar com a área de saúde. Eles falavam 
que as pessoas tinham que ter o perfil de lidar com a comunidade, de fazer um 
serviço social, e eu já fazia um trabalho na SPM do meu bairro. Eu gostava de lidar 
com aquela situação, que era nova, porque ninguém sabia o que era ser Agente 
Comunitária de Saúde. Como eles falaram que era um trabalho bem semelhante 
ao meu, de bater de porta em porta, de ações preventivas, eu me interessei e 
participei do processo seletivo.”

Lourdes Morais (PE)
“Quando começaram as entrevistas para escolher os Agentes Comunitários 

de Saúde, eu trabalhava em casa de família, como doméstica, a minha vida toda, 
desde os 14 anos de idade. Casei, separei e voltei, criei os filhos trabalhando 
em casa de família. Em 1983, apareceu esse trabalho e eu fui engajada. Mesmo 
assim, quando comecei o trabalho pela pastoral como Agente Comunitária de 
Saúde, eu não era paga. Depois, apareceu a Unicef, que nos dava uma bolsa. 
Para falar a verdade, essa bolsa que ganhávamos em dinheiro caiu do céu. Deixei 
de ser empregada doméstica e de trabalhar na casa dos outros e comecei a ser 
Agente Comunitária de Saúde, ganhando essa bolsa. Foi aí que veio a ideia de 
lutarmos junto para a melhoria desse trabalho, para o nosso reconhecimento.”

Lucia Gutenberg (BA)
“Eu costumo dizer uma frase: ‘Depois que descobri o que gosto de fazer, 

nunca mais trabalhei, porque faço o que gosto’. A cada dia que saio da minha 
casa, sinto um grande prazer. A cada dia que vou visitar as famílias, vejo que 
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não só ajudo, mas também sou ajudada. Aprendo muito com a comunidade. Nós 
achamos que vamos ensinar, mas a verdade é que vamos aprender muita coisa. 
Por ser da comunidade, vejo a luta diária, e nos autoajudamos mesmo. Para mim, 
é muito mais do que fazer prevenção. Uma vez, uma instrutora nossa perguntou 
assim: ‘Como você chega às suas famílias?’. Eu não chego lá e pergunto a 
Dona Maria como ela está hoje. De jeito nenhum. Eu logo vejo se ela está feliz. 
Afinal, são 23 anos de Agente Comunitária de Saúde e temos uma história ali. 
Na minha comunidade, é assim. Quando cheguei lá, só havia três casas. A partir 
daí, a comunidade foi crescendo. Ajudamos a construir a comunidade. Durante a 
construção, não tinha escola, não tinha posto de saúde, faltava tudo. Eu era uma 
Agente Comunitária de Saúde.”

Luzia Rosa da Silva – “Milu” (PE)
“Eu me identifico muito com a profissão Agente Comunitária de Saúde. Eu 

sempre trabalhei, participei de movimentos sociais dentro da minha comunidade, 
desde os 24 anos eu já participava de movimentos da associação de moradores, 
de centros comunitários, da luta da comunidade, das reivindicações. Quando 
apareceu o Programa Agentes Comunitários de Saúde, em 1991, lá na minha 
cidade, fui me inscrever. Na época, tinha a terceira série, porque precisava saber 
ler e escrever, mas concorri com pessoas que tinham nível superior, que eram 
professores, mas do movimento social eles não participavam. Eu participava de 
trabalhos comunitários. O perfil do agente era de ser líder comunitário, era de 
participar dos trabalhos da comunidade, e essa era a minha cara. Quando eu me 
inscrevi, vi que era tudo aquilo que eu já gostava de fazer, que era o meu trabalho, 
que eu ia ter um complemento, e que eu ia apenas passar a ser remunerada por 
aquilo que eu já fazia. Eu me identifiquei totalmente com o PSF.” 

Márcia Aparecida Araújo (GO)
“Na época, quando entrei, eu nem sabia o que era ser Agente Comunitária 

de Saúde. Há 12 anos, eu não sabia e fui participar da seleção. Passei porque 
na época eu já era professora, mas, como eu tinha mudado de um município 
para o outro, tinha deixado de ser professora, e fui fazer o concurso de Agente 
Comunitário de Saúde. Foi tão bom porque parece que veio a ser tudo o que eu 
queria. Hoje, falo para a minha comunidade que tenho uma família enorme. Já tem 
27 anos que moro em Jaraguá, por isso já me considero jaraguense. Falo que as 
famílias que visito são as minhas famílias. Amo as crianças e as pessoas idosas 
da minha cidade e gosto do que eu faço. O trabalho de Agente Comunitária de 
Saúde tem tudo a ver comigo.” 

Maria Antônia (RJ)
“Surgiu a oportunidade de lidar com pessoas iguais a mim – era para eu 

ajudar pessoas com problemas de alcoolismo. Achei interessante e abracei a 
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causa, porque achei isso muito importante na minha vida, pois sei que isso não 
apareceu à toa. Até passei mal quando surgiu a oportunidade. Fiquei chocada. 
Eu, que era uma dona de casa bitolada, só vivia socada dentro de casa, não sabia 
de nada, não conhecia nada, não sabia que o alcoolismo era doença hereditária, 
não sabia que eu puxei o alcoolismo do meu pai, que a minha mãe veio de Minas 
Gerais fugida para o Rio de Janeiro, com os filhos pequenininhos porque apanhava 
todo dia do meu pai. Todo dia ela levava uma surra por causa do alcoolismo. Um 
dia ela fugiu. Eu não sabia nada disso porque eu era pequenininha. Fui crescendo, 
mas ninguém me explicou que eu tinha que me policiar desde cedo, que eu tinha 
um pai alcoólatra, ninguém me explicou isso. Somos três irmãos. Quem puxou a 
doença dele fui eu. Eu me sinto muito, muito feliz por poder ajudar as pessoas que 
são iguais a mim.”

Maria dos Anjos (PE)
“Para mim, é um desafio trabalhar com o povo. Nas minhas visitas, eu via 

muitos problemas, principalmente com as mulheres, e ouvia as queixas que elas 
faziam. Assim, comecei a me interessar em poder ajudar a comunidade. Já que 
gosto de trabalhar com o povo, essa é uma maneira de ajudar a comunidade. Esse 
foi o grande desafio.”

Maria Garcia Diniz (RJ)
“Eu não escolhi. Aconteceu. É assim. O Agente Comunitário de Saúde deve 

trabalhar na comunidade em que ele mora, isso é de fundamental importância. 
Você mora ali, sabe a necessidade de cada um, que é a sua necessidade também. 
Quando me dei conta, eu estava envolvida com um trabalho que tem hora, que é 
árduo. Quando comecei a trabalhar e a me envolver de cabeça, teve momento em 
que falei que não queria mais, porque é preciso ter jogo de cintura. Ao chegar em 
uma casa de repente para ver o cartão de vacina da criança, percebi que a vacina 
estava atrasada e tive que orientar a respeito da vacina. Só que aquela família não 
estava nem aí para aquilo. Ela estava com problemas muito maiores. Às vezes, 
o marido está desempregado, não tem comida para dar para o seu filho... Como 
aquela família vai querer saber de vacina? Ela vai querer saber é de dar o arroz 
com feijão para o seu filho. Você vê isso e acaba se envolvendo. Eu pensei: ‘Moro 
há tanto tempo nessa comunidade não sabia que existia esse tipo de coisa’. Como 
moradora é uma coisa, mas como Agente Comunitária de Saúde é outra. Eu me 
lembro que, quando fomos fazer o mapa, fiquei perdida em algumas ruas. Não 
sabia onde saíam aquelas ruas. Como moradoras, às vezes não nos envolvemos. 
Como agentes, nós nos envolvemos muito mais.”

Maria Inês Rodrigues Carrias (GO)
“Na realidade, quando participei do processo seletivo, em 2000, foi mais 

pela necessidade financeira, eu desempregada, o marido desempregado, então 
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essa seria uma maneira de sustentar a família. Depois, passei a amar e a gostar 
do que faço. Fiz um curso introdutório sobre o que é ser Agente Comunitária de 
Saúde e vi que a minha ajuda seria bastante esclarecedora, e que faria o bem para 
a comunidade.”

Maria José (RJ)
“Escolhi ser Agente Comunitária de Saúde por necessidade. Eu não 

morava na favela, perdi o emprego e toda vez que eu ia procurar emprego, quando 
eu dizia a minha idade, não tinha vaga. O meu filho, andando por aqui, dando 
uma de pedreiro, encontrou um barraco para vender, pois eu tinha sido mandada 
embora depois de 17 anos de trabalho. Eu falei: ‘Vou comprar esse barraco e vou 
abrir um negócio para mim’. Ele disse: ‘A senhora não vai aguentar porque tem o 
DPO, e tem que correr da polícia’. Eu falei que isso era a Lei da Sobrevivência. 
Vim para Manguinhos, e o meu irmão encontrou terreno aqui do lado do Brizolão. 
Comprei com a minha irmã e fizemos a casa. Fui trabalhar lá dentro. Lá só dava 
dinheiro de noite. Um dia, o pessoal da equipe da Maria Antônia estava passando, 
e a Paula falou para mim que estava aberta a vaga para Agente Comunitária de 
Saúde. Eu falei: ‘Vou fazer, mas não vou passar na prova porque tem 25 anos que 
eu não estudo’. Desde que vim do Maranhão, não estudei mais. Eu me inscrevi, fiz 
a prova, passei e fui conhecer o território. Aquela era uma parte aonde eu nunca 
havia ido, ali para dentro. Tem o Alto do Urubu e a beira do rio, que são cheios 
de lama. Comecei a trabalhar, gostei, fiz amizade, preparei o meu território, fiz o 
meu reconhecimento, hoje sou reconhecida, o meu neto fala que atualmente sou 
mais conhecida que o jornaleiro da esquina. Amo o povo com quem eu trabalho e 
acredito que eles me amam também. Sou respeitada e procuro respeitar.”

Maria José Adolfo Alves (GO)
“Na verdade, na época em que eu estava procurando alguma coisa para 

fazer, estive com uma colega em um curso de salgados para a promoção social. 
Dali, essa colega me disse que ia ter o concurso para Agente Comunitário de 
Saúde. Fiz o concurso e passei, graças a Deus. Tenho nove anos como agente.”

Maria de Lurdes Silva (CE)
“Eu já fazia um trabalho pela pastoral da paróquia da comunidade de 

Brejo Santo, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Sou líder da Pastoral da 
Criança, participo do coral da comunidade de Cabeceiras com o nome de Juventude 
Franciscana, e vi que, com o trabalho da Pastoral da Criança, eu juntaria o trabalho 
em uma comunidade só e faria um complemento. Por que ser Agente Comunitária 
de Saúde? Porque eu vejo a necessidade de um trabalho específico, comunitário, 
social, voltado às nossas famílias que tanto necessitam do nosso trabalho. Por 
exemplo, nós, Agentes Comunitários de Saúde, somos pai, mãe, psicólogos, 
assistentes sociais, ou seja, somos tudo, conselheiros das famílias e, além do 
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nosso trabalho de orientação e de prevenção, temos também esse outro lado de 
orientadoras e conselheiras das nossas famílias, das nossas cidades, das nossas 
comunidades. Por que não dizer do nosso país, do nosso Brasil?”

Maria Leonarda Silva Marcelino (CE)
“Um dia houve uma seleção para trabalhar como Agente de Saúde 

Indígena. Fui lá e me inscrevi, mesmo sem experiência como agente de saúde. 
Fui porque eu tinha fé em Deus que aquela minha vontade de ser Agente 
Comunitária de Saúde ia vencer na minha vida. Cheguei lá para fazer a entrevista 
e esperei durante um ano e pouco para sair o resultado. Tirei o segundo lugar. A 
selecionada para o primeiro lugar foi chamada três vezes, mas não compareceu. 
Fui chamada em segundo lugar. Quando a que tirou primeiro lugar soube que a 
que tirou segundo lugar ia assumir a vaga, ela se manifestou. A manifestação dela 
foi chamar a liderança do Conselho de Saúde Indígena, as lideranças locais e 
convocar uma grande reunião dentro da Unidade de Saúde de Taquari. Eu moro 
no Horto Florestal, e nesse momento eu tinha que estar lá com o meu povo para 
ser votada. Aliás, não era nem um voto. Era um voto de confiança que aquele povo 
ia dar para mim. Assim, foi muita gente da comunidade que naquele momento 
foi me dar força e apoio, porque eu já era conhecida dentro do bairro. Acho que 
melhorei mais, e sei que alguma coisa a comunidade viu de bom em mim. Naquele 
momento, as comunidades e as lideranças votaram, e eu tive dois votos a mais do 
que a outra. Ela então disse que não aceitava que eu fosse a pessoa votada, mas 
que aceitaria se fossem as lideranças que votassem em mim. Eu me levantei e 
disse para a colega que não precisava de mais votação porque, se ela tinha tirado 
primeiro lugar, ela que fosse assumir. Eu disse para as lideranças: ‘Eu quero dizer 
para vocês que foi ela que tirou o primeiro lugar, que ela seja a pessoa votada para 
assumir a vaga dela’. Ela se levantou e me chamou de descarada. A comunidade 
não aceitou e a liderança aceitou, mas eu, de peito aberto, cedi a vaga a ela. Achei 
que ela merecia também. A comunidade respondeu que houvesse votação sim. 
Houve a votação pela liderança, e eu tive três votos a mais. Ganhei de novo e ela 
saiu chateada. Eu lhe disse: ‘Se fosse você que tivesse ganhado, eu ia lhe dar 
os parabéns’. Foi assim que eu comecei a trabalhar, a gostar, era líder, comecei 
a achar que para mim seria maravilhoso trabalhar cada vez mais com aquela 
comunidade. Fui trabalhar, e hoje já somos muitas. A moça que tirou primeiro 
lugar é a minha maior amiga, eu sou Agente Comunitária de Saúde dela e tenho 
três Agentes Comunitários de Saúde dentro da minha comunidade, ou seja, eu 
sou Agente Comunitária de Saúde da comunidade não indígena e das Agentes 
Comunitárias de Saúde. Eu tenho o maior prazer e o maior gosto nisso, adoro 
quando posso ajudar em qualquer coisa que elas me pedem.”
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Mariana Martins de Oliveira (BA)
“Esse era um Programa que, até eu me mudar para a Bahia, porque 

eu residia em Goiânia, eu não conhecia. Chegando lá, tive conhecimento do 
Programa e me interessei muito, porque eu sempre fui alguém que gostou de 
lidar com as pessoas do lugar em que mora. Sou comunicativa e vi que esse era 
um Programa em que eu poderia interagir mais com a minha comunidade. Com a 
oportunidade do concurso, participei e passei. Comecei a trabalhar como Agente 
Comunitária de Saúde mais também para ajudar a comunidade, porque esse é o 
trabalho do ACS, interagir, ser um elo entre a comunidade e o Sistema Único de 
Saúde. Essa é a forma que achei de me interligar com a comunidade e de poder 
ajudar dentro do meu possível.”

Maricleide (PE)
“Eu sempre tive vontade de trabalhar desde cedo. O meu pai não deixava de 

jeito nenhum porque eu era a caçula, nem tinha documentos ainda, mas eu queria 
trabalhar. Quando eu tinha 17 anos, teve o processo seletivo lá na ilha. Eu passei 
e comecei a trabalhar lá. Eu nem sabia realmente o que ia fazer. Comecei em um 
grupo de 17 agentes, e eu era a caçulinha do grupo. Só havia gente mais velha, e 
eu lá. Ninguém nem acreditava muito em mim, que eu realmente ia trabalhar, pois 
diziam que isso era só uma fase de quem estava começando, mas logo passava. Eu 
já tenho 34 anos e continuo como Agente Comunitária de Saúde. Eu recebia muita 
reclamação da minha mãe e do meu pai, que diziam se preocupar muito com meu 
futuro. Ser Agente Comunitária de Saúde, sem ter direito nenhum, sem ter nada... 
Eu até inventei, montei um salão e ficava no final de semana nele, mas durante a 
semana eu era Agente Comunitária de Saúde. Assim não dava para conciliar, porque 
o pessoal ficava ligando para mim, mas eu dizia que não ia deixar de ser Agente 
Comunitária de Saúde. Deixei o salão e continuei como ACS. Depois fiz vestibular 
para Fisioterapia e estudei até o quarto período. Sendo Agente Comunitária de 
Saúde, participando desse movimento e estudando, eu tranquei a faculdade e 
continuei na primeira profissão. Eu só me vejo assim. Não tem jeito.”

Marilene (RJ)
“Não foi uma escolha, foi automático. Estava fazendo trabalho voluntário, 

justamente com as famílias que estavam precisando, com uma história de 
enchentes, com muita miséria e muita doença à época, e fui me envolvendo com 
aquilo tudo, que para mim era novidade. Estava muito gostoso, porque eu queria 
estar no meio do povo, estar lá ajudando, era aquele meu desejo, vontade de 
ajudar. Com aquilo, eu não estava ajudando, mas estava sendo ajudada. Foi o 
que fez a diferença. Eu era ajudada naquele momento. O pessoal não percebia. 
Fomos conquistando o espaço e sendo conquistadas. Eu sempre disse para a 
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comunidade: ‘Vocês é que me conquistaram, vocês é que deixaram que tudo 
acontecesse. Eu não estou fazendo, e sim recebendo’.”

Marinalva Coelho Neto (MA)
“Eu tinha o sonho de ser professora. Quando comecei a trabalhar como ACS, 

para prestar serviço a uma colega que adoeceu, eu me apaixonei pela profissão. Fiz 
o meu curso de Pedagogia, fui contratada como ACS pelo processo seletivo e estou 
trabalhando até hoje. Não sei explicar a razão. Só sei que amo ser ACS.”

Maristela Ribeiro Soares Pereira (PI)
“Não foi uma questão de escolha. Quando teve a seletiva em 1995 na 

minha cidade, eu participei, passei, e no dia 4 de abril de 1997 me chamaram. A 
pessoa que foi me avisar disse que eu não ia ser ACS, porque eu era costureira. 
Eu disse: ‘Quem sabe não está aí a minha profissão?’.” Hoje, a Maristela além de 
ser ACS, também é estudante, fazendo faculdade de Serviço Social, no sétimo 
período, e continua trabalhando com as pessoas.”

Marlúcia (GO)
“Iniciei a profissão de ACS justamente pela paixão que eu tenho de 

trabalhar com pessoas. Adoro trabalhar com pessoas, gestantes, crianças, idosos, 
principalmente crianças e idosos. É uma prestação de serviço, é um carinho, é um 
entretenimento entre as famílias. Penso assim exatamente porque eu trabalhava 
na Pastoral da Criança.” 

Marta Sanches (SP)
“Eu era líder da Pastoral da Criança de São Paulo e prestava serviço em 

Osasco. Em São Paulo, ainda não temos a Pastoral da Criança. Quando eu soube 
do cargo de Agente Comunitária de Saúde, achei que tinha tudo a ver comigo. Já 
era apaixonada por servir na Pastoral da Criança, mas fiquei mais apaixonada 
ainda por ser Agente Comunitária de Saúde. Adoro o que faço. Comecei a 
trabalhar com 43 anos. Nunca tinha encontrado uma profissão que eu gostasse. 
Gosto de ser Agente Comunitária de Saúde, do meu trabalho, do convívio com a 
minha comunidade, com os meus amigos Agentes Comunitários de Saúde, e esse 
é um trabalho que não traz só o meu sustento, mas também felicidade.”

Mirian (RJ)
“Escolhi ser Agente Comunitária de Saúde porque, na minha infância, tive 

muita dificuldade em entender algumas coisas, pois a minha mãe teve uma vida 
muito difícil. Escolhi ser Agente Comunitária de Saúde porque eu tenho o poder 
de levar a informação, o poder de transformar uma situação com o simples fato do 
meu conhecimento, o qual eu busco ampliar a cada dia.”

Neiva (BA)
“Por causa de vários fatores escolhi ser Agente Comunitária de Saúde. 

Por causa da necessidade que a minha área tinha de uma pessoa para estar ali, 
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ajudando, com eles, buscando alguma coisa para que facilitasse a maneira de 
eles viverem, porque a comunidade da minha área é muito pobre, e também por 
causa do salário, que não deixa de ser necessário.”

Rozilda Rodrigues Sodré (BA)
“Eu gosto de trabalhar com gente. Tenho no trabalho de Agente Comunitária 

de Saúde uma identificação muito real comigo mesma. É uma forma de estar 
presente na vida das pessoas e com simples palavras poder ajudar e até mesmo 
evitar grandes tragédias. Essa referência como Agente Comunitária de Saúde é 
tudo em que acredito. É trabalhar na perspectiva de que o ser humano é capaz de 
ter a sua própria beleza, e que dentro dessas concepções nós podemos fazer uma 
grande diferença como seres humanos.”

Ruth Brilhante (GO)
“Comecei em 1994 como Agente Comunitária de Saúde. Antes eu 

trabalhava no ramo de confecção. Quando chegou a inscrição para participar do 
processo seletivo, naquele momento, eu não queria fazer, mas uma colega disse 
assim: ‘Ruth, você é uma pessoa muito carismática, que ajuda muito as pessoas 
da sua comunidade, essa é uma função importantíssima para você’. Preenchi os 
documentos que a minha colega me deu, e ela também fez. Chegando lá, tinha 
aquela multidão de pessoas para concorrer naquele momento de inscrição e de 
apresentação. Eu me sentei na cadeira, e havia umas 50 pessoas dentro da sala 
de aula para fazer essas provas. Peguei a prova, li, mas na minha cabeça não 
veio nada. Virei a prova e pedi a Deus: se fosse a vontade Dele, que Ele me 
iluminasse e que eu fizesse a prova. Isso se fosse esse serviço uma oportunidade 
para eu ajudar a comunidade. Senão, que ele iluminasse a pessoa que tivesse 
a capacidade e a coragem de ajudar ao próximo. Virei a prova e respondi tudo. 
Graças a Deus, fiquei em primeiro lugar na prova escrita. Depois, veio a prova 
coletiva. Lá, também respondi às perguntas que a psicóloga fez. Quando fui ver 
no painel, lá estava o meu nome também, em primeiro lugar.” Esse serviço foi algo 
dado para a Ruth comandar a sua comunidade.

Sandra (RJ)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é lidar com a população e com a 

comunidade, é fazer alguma coisa por ela, é tentar ajudar. No momento, eu não 
sabia o que era ser ACS. Depois, pela capacitação, fui sendo envolvida. Eu gosto 
de ser Agente Comunitária de Saúde.”

Tereza Ramos (PE)
“Na verdade, não escolhi ser Agente Comunitária de Saúde, mas foi uma 

coisa que fiz. Eu era presidente do Conselho de Moradores da Guabiraba. Para 
cada grupo que existia dentro do Conselho, um dos diretores acompanhava aquele 
grupo, por determinação do nosso mandato. Coube a mim acompanhar o grupo de 
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Saúde. Era um grupo formado por pessoas da comunidade, chamado de Agentes 
Comunitários de Saúde, e que tinha o acompanhamento da Vera Barone e de 
Maria da Apresentação, a Drª Marinha, pediatra. A Vera Barone era enfermeira e 
hoje é formada em Direito. Assim, caiu para mim o acompanhamento desse grupo. 
Interessei-me e comecei também a participar. Quando terminou o meu mandato, 
continuei no grupo, fazendo treinamento, até que comecei a trabalhar também, 
com as outras agentes que já existiam. Isso foi em 1980.”

Valdeni (CE)
“Escolhi ser Agente Comunitária de Saúde porque me identifiquei muito 

com a vivência do meu povo. A época em que eu fui escolhida para ser ACS 
foi tempo de seca no interior do Ceará, e a minha cidade foi uma das cidades 
mais atingidas por essa seca e pela mortalidade infantil. Nós tivemos uma frente 
de emergência no município de Icó, e eu fui uma das primeiras a ser escolhida 
pela comunidade. Atualmente, eu me sinto muito reconhecida dentro da minha 
comunidade, porque sou muito amada por eles, mesmo estando há 12 anos nessa 
vida de presidente de Associação Comunitária, de presidente da Associação de 
Agentes Comunitários de Saúde, hoje criando um Sindicato na Região Sul do 
estado do Ceará, que inclui as regiões do Vale do Salgado, Centro-Sul e Cariri. Sou 
muito amada e tenho muita facilidade em me entrosar com as pessoas. Quando 
chego a determinado local, já sou reconhecida porque a Agente Comunitária de 
Saúde é uma só. Quando você chega ao centro, todas as pessoas já chamam 
você pelo nome, de tanto entrosamento que temos com as comunidades e com 
as pessoas, com as colegas da categoria e com as demais. Desde os meus 17 
anos, sou Agente Comunitária de Saúde. Hoje, estou cursando o quinto período 
de Serviço Social, porque quero dar mais suporte à minha comunidade e à minha 
categoria. Já tendo um conhecimento mais ampliado, podemos ajudar de forma 
melhor e mais correta do que sendo apenas um leigo.”

Vânia (RO)
“Quando eu prestei concurso, na verdade, eu tinha apenas 20 anos. Decidi 

escolher vaga para a minha área, pensando em me dar bem. Havia lá no edital a 
exigência de que tinha que ser uma pessoa que morasse na região. Na entrevista, 
o rapaz que me entrevistou perguntou qual era a minha relação com a comunidade, 
e eu pensei que eu ia gostar dessa profissão, porque gosto muito de lidar com o 
público, sempre gostei. Foi muito interessante para mim aquela entrevista individual, 
eu me lembro até hoje o que a pergunta dele me fez pensar. Como sou católica, 
na época eu era catequista da minha igreja. Eu expliquei para ele o que eu fazia 
na minha comunidade, que eu já possuía uma ligação forte com ela, e naquela 
entrevista foram fluindo tantas coisas que eu falei que achava que aquela era a 
minha profissão, a de Agente Comunitário de Saúde. Foi assim que comecei.”
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Vicentina de São Mateus do Maranhão (MA)
“Eu me interessei em ser Agente Comunitária de Saúde porque participei 

de movimentos sociais, sou socialista, sindicalista, comecei no sindicato rural, 
onde começou todo o movimento. Fiz o curso de formação sindical, depois passei 
a ser auxiliar de enfermagem e logo após entrei para o magistério. Hoje, estou 
no 8o período da faculdade de Pedagogia e pretendo me especializar na área de 
Saúde. Desde criança, meu sonho era ser enfermeira. Como era pobre e nunca 
tive condição de pagar uma faculdade, porque a faculdade de Enfermagem é cara, 
não tive a oportunidade de poder realizar meu sonho, mas tive a oportunidade de 
trabalhar em um hospital público como auxiliar de enfermagem, na prática, porque 
eu só me qualifiquei com o Profae depois que eu já era Agente Comunitária de 
Saúde. Posteriormente, fiz um curso técnico de Enfermagem, mas, quando o 
fiz, eu já era Agente Comunitária de Saúde. Sempre gostei de trabalhar com as 
comunidades. Tive também uma formação religiosa nas comunidades de base. 
Trabalhei com a Pastoral da Criança. Na Pastoral da Criança, existe uma grande 
necessidade de você ser solidária, de trabalhar voluntariamente, de desempenhar 
um papel importante. Eu me identificava muito com a Pastoral da Criança, mesmo 
trabalhando só com crianças, na época com menores de 6 anos, quando conheci 
a realidade da comunidade de que eu fazia parte. Sei que eu batalhava com a 
igreja, com a minha coordenadora, pelas nossas ações, pelas coisas que não 
davam certo, pelo porquê de não darem certo – eu sempre estava questionando. 
Sou muito polêmica. No meu município, sou conhecida assim. Sobre aquilo que 
não dá certo, eu quero saber por que não deu certo, vou em busca, vou batalhar 
para ver se melhora. Às vezes me chamam de chata porque perturbo demais, mas 
estou vendo que trabalho por uma causa nobre. Quando houve a primeira seletiva 
para Agentes Comunitários de Saúde, não tive a oportunidade de participar porque 
era mais especificamente para a zona rural, quando ele foi iniciado em 1996, no 
município de São Mateus, no Maranhão, a 180 km da capital, uma cidade que 
interliga duas capitais, a do Maranhão e a do Piauí.

Quando ouvi falar sobre o que era ser Agente Comunitária de Saúde, eu 
disse: ‘É isso que vou entrar. É nisso aí que vou me encaixar’. Fiz o segundo 
processo seletivo, que foi expandido para a zona urbana. Na época em que me 
inscrevi, estava na fila, mas foi só no último dia que fiquei sabendo; naquela época, 
o critério era apenas saber ler e escrever. Como eu já tinha uma formação de 
hospital e conhecimento na área da saúde, facilitou muito. A Pastoral da Criança 
também. As pessoas na fila diziam assim: ‘Essa aí já passou’. Eu ficava acanhada 
porque, por incrível que pareça, muita coisa se modificou, os processos seletivos 
estão diferentes, mas da época em que eu me inscrevi até uns dez anos antes, a 
seleção era feita por capacidade. Hoje, a política atrapalha muito. Na maioria das 
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vezes é carta marcada. Isso atrapalha demais. Fui selecionada na minha área, 
passei em segundo lugar e logo em seguida começamos o treinamento. Assim eu 
comecei a trabalhar.” 

Como é ser ACS?

Ana Cláudia (DF)
“É muito bom. Eu não me arrependo. Trabalho há seis anos, gosto da 

minha profissão, gosto de ajudar as pessoas e de estar no centro de Saúde. 
Tudo é conosco, marco consultas, ajudo as pessoas, informo para a doutora que 
um paciente está precisando disso ou daquilo, e ela vai lá conosco. Na verdade, 
somos a base do Programa.”

Antonia Macieti de Souza (DF)
“Não é qualquer um que pode dizer que é Agente Comunitário de Saúde. 

Existem muitos que não gostam do trabalho, mas o ACSe é tudo para as famílias 
porque somos médicos, enfermeiros, psicólogos, e ainda existem coisas que elas 
falam para nós que não falam para um médico. Como o nosso trabalho é em equipe, 
quando temos um problema delicado, procuramos passar para um enfermeiro ou 
para um médico, dessa forma, quando o paciente chega a um profissional, este já 
estará ciente, às vezes, até mesmo antes de o paciente entrar no consultório. Às 
vezes, o paciente entra, mas não fala para a médica o que ele nos fala. No nosso 
trabalho, vamos à casa dele, conquistamos sua confiança e ele vai, aos poucos, 
acreditando em nós. Ele já chega perto de você conversando. Eu gosto disso.” 

Antônia Regina de Souza Moura (CE)
“É uma responsabilidade muito grande. Você tem que estar preparada no seu dia 

a dia para tudo. Tem dia que você está de baixo astral, mas, quando chega à casa para 
uma visita e a mãezinha está mais caída do que você, tem que dar aquela sacudida e se 
levantar. Naquela hora, você tem que ser psicóloga, médica, enfermeira, padre, porque 
sempre temos que estar com o ombro para a mãezinha que vem com os problemas dela 
se debruçar. Temos que estar ali para levantar. Isso é muito gratificante.”

Antônia Vicenira (AM)
“Para mim, é muito bom porque gosto do que faço. É muito bacana 

trabalhar como Agente Comunitária de Saúde porque levamos informação 
para as pessoas que precisam, que muitas vezes estão ali dependendo 
muito de nós, de informação, de conseguir uma consulta médica. Por um 
lado, existem famílias que são muito agradecidas pelo trabalho do Agente 
Comunitário de Saúde, mas, por outro, existem aquelas que não reconhecem 
as dificuldades que enfrentamos para fazer esse trabalho. O nosso município é 
um pouco carente. Temos muita dificuldade para fazer esse trabalho. Existem 
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famílias que ficam aborrecidas porque, em certos casos, não podemos ajudar. 
Ou seja, existem as vantagens, mas existem as desvantagens também. Eu, 
particularmente, adoro fazer esse trabalho.”

Edilene (RO)
“Para mim, é um sonho realizado. É um prazer muito grande ser Agente 

Comunitária de Saúde no nosso município, em que a secretária nos ajuda muito. 
Temos as nossas dificuldades, que todos agentes têm.”

Edinês Andrade do Nascimento Lima (TO)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é tudo, é ótimo, eu adoro. Às vezes, saio 

de casa com um problema, mas quando chego à comunidade, vejo que aquele 
meu problema nem chega perto do quadro com qual deparo, e aí vale a vontade 
de ajudar, de correr atrás da solução do problema, de conquistar a confiança da 
comunidade, o que me deixa satisfeita. Em certas ocasiões, as pessoas não se 
abrem nem com aqueles do próprio lar, mas quando os Agentes Comunitários de 
Saúde chegam, eles falam conosco, e daí vamos buscar a solução.”

Elenita Raolim (CE)
“Eu agradeço a Deus todos os dias e até falo para os meus filhos da 

nossa luta diária, quando deparamos com situações na comunidade que, muitas 
vezes, estão muito além do que podemos resolver. Estamos lá, fazendo a nossa 
parte, nosso papel como formiguinhas, como às vezes somos chamadas, como 
soldadinhos. Isso para nós é muito gratificante porque, como Agente Comunitária 
de Saúde, me sinto feliz quando, na nossa comunidade, consigo resolver algo 
para que aquela família seja contemplada com o atendimento que precisa. Ao 
longo desses 20 anos como Agente Comunitária de Saúde, agradeço a Deus todo 
dia por realmente ser essa a profissão que escolhi para mim.”

Eucilene Pereira Martins (AM)
“É uma promoção e prevenção da saúde. É como plantar uma roseira. 

Pega uma semente, planta, e vemos a planta crescendo e brotando a rosa. A 
parte de prevenção e promoção da saúde é parecida com isso. Você começa um 
trabalho na sua comunidade, de casa em casa, levando a prevenção, e vê, ao 
longo do tempo, o desenvolvimento do seu trabalho, com a redução de gravidez 
na adolescência, com a redução da dengue na sua comunidade, quando as 
pessoas começam a preservar os seus quintais limpos, quando o Ministério da 
Saúde determina uma meta de vacinação para ser alcançada e você vê que a 
sua comunidade vai em peso, que ela está se prevenindo, que ela acredita no seu 
trabalho, quando você entra em uma casa e conversa com uma mulher, porque 
você é a Agente Comunitária de Saúde dela, você conquista sua confiança, 
quando você vê que aquela pessoa fala oque ela não tem coragem de falar para 
o médico, você se sente gratificada, se sente importante, uma pessoa confiável 
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e envolvida no seu trabalho. Tudo isso é fascinante para mim e para todas as 
Agentes Comunitárias de Saúde que exercem a sua função com amor.”

Francismar Sabiá de Souza (RO)
“É uma profissão gostosa. Ela atendeu todas as minhas expectativas. Porém, 

acho que essa profissão não é muito bem reconhecida, não é muito valorizada.”
Irene Amaral de Souza (PB)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é um ofício muito interessante porque 

você está ali fazendo um trabalho muito difícil de fazer, porque as pessoas são 
muito difíceis de conscientizar. Ele também se torna fácil porque, se é uma coisa 
que você gosta de fazer, faz com gosto e prazer. Existem pessoas que não 
reconhecem, mas a maioria sim, também por ser um município pequeno, pobre, 
carente e novo. Nós construímos o Pacs e agora o PSF.”

Irlândia (CE)
“Como toda profissão, existem altos e baixos, até por falta de estímulos, 

mas eu não me deixo abalar. Tem hora que dá vontade de desistir. Nesses quase 
17 anos, eu já estive várias vezes com vontade de desistir pela dificuldade, por 
trabalhar em área de risco. Tenho pessoas que me dão muito trabalho, mas tenho 
algumas que não. São pessoas que me dão trabalho por prometer que vão até a 
unidade para fazer planejamento familiar, que vão levar o filho para vacinar, que 
vão levar o filho que está precisando de atendimento médico, mas lá não aparecem, 
mesmo eu facilitando. Não é permitido que eu marque a consulta, mas eu enfrento 
lá e peço, convenço a minha enfermeira, às vezes coloco a minha enfermeira em 
algumas roubadas porque quero que ela me ajude, e ela me ajuda sempre que 
preciso. Ela e o médico. Às vezes, a agenda do médico já está lotada, mas eu fico 
naquela lamentação. Todo esse trabalho, e muitas vezes  fico angustiada quando 
chego a uma casa e a pessoa diz que não tem nada para colocar no fogo naquele 
dia, que não tem nada para os filhos comerem, não tem um pedaço de pão. Fico 
com vontade de desistir, mas, no mesmo momento, penso que, quando chego à 
casa dela e ela conversa comigo, ela consegue desabafar os problemas, como o 
que teve com o marido, que está causando conflito porque começou a se envolver 
com drogas. Eu já converso e tento melhorar aquela situação. Não posso fazer 
muita coisa, mas com o pouco que faço acho que muitas vezes consigo ajudar.”

Jéssica (GO)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é, para mim, a melhor coisa que eu já tive 

na vida. Depois que passei a ser ACS, mudei muito a minha vida. Tem uma família 
na minha área portadora do vírus de HIV e eu a acompanho com a maior satisfação. 
Vou para Goiânia, marco tudo, corro atrás de tudo para eles, falam para mim que eu 
sou uma mãe, e brigo pela minha comunidade porque a amo mesmo, de coração e 
de profissão, e a amo porque é a comunidade que eu escolhi.”
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Joana Souza de Barros – “Noquinha” (MA)
“O Agente Comunitário de Saúde é um elo entre a comunidade e o SUS, 

e um amigo das famílias da comunidade. Às vezes, falo que um bom ACS é um 
psicólogo, juiz de paz, porque às vezes encontramos grandes brigas na família, 
e daí fazemos a conciliação. Somos os primeiros a conhecer os segredos das 
famílias; às vezes existe uma jovem que está gestante, cujo pai nem sabe, e 
ficamos sabendo primeiro; sempre costumo brincar dizendo que sabemos até 
quando o homem tem duas namoradas. É um trabalho muito gratificante levar a 
informação para as pessoas. Fico muito feliz porque hoje não temos mais aquela 
carência que tínhamos há 17 anos.”

Lione Aparecida Santos (MG)
“Já mudou muito. Era muito mais sofrido realmente. A luta era muito maior. 

A categoria já se uniu mais para reivindicar os seus direitos, a comunidade já 
reconhece o nosso trabalho e nos respeita. É muito bom ser Agente Comunitária 
de Saúde sabendo que você pode orientar uma pessoa para que ela se previna lá 
na frente. Às vezes, vemos pessoas carentes que nem sabem o horário em que 
vão tomar o remédio delas. Ajudar ao próximo dá muita satisfação.”

Lourdes Morais (PE)
“Agora está melhor. Era tão doloroso. Íamos orientar as mães, mas, quando 

íamos ter notícias, elas diziam que faltava alimentação, e eu via que na minha casa 
faltava a mesma coisa. Eu sofria para burro. Muitas sofriam porque eu orientava a mãe, 
para ela dar isso ou aquilo. Acho que a situação está melhorando muito, tanto para 
mim como para a minha comunidade. Agora existe uma ajuda que não existia antes.”

Luzia Rosa da Silva – “Milu” (PE)
“É muito bom quando nos identificamos. Quando você vai à sua comunidade, 

encontra um problema, tem alguma coisa para resolver e você consegue. Sempre 
digo que não sei do que se trata e pergunto o que aconteceu. Acabei de escutar, mas, 
saindo dali, aquela história morreu. Passo a ser conselheira, e, quando os moradores 
da comunidade vêm contar as suas histórias, passo a escutá-los direitinho, então 
passo a opinar; muitos até choram, e choramos com eles. Isso é muito bom.”

Maria Antônia (RJ)
“É preciso ter dedicação. É preciso ter até um pouco de caridade, porque 

não é fácil. A minha comunidade é uma das mais carentes daqui de Manguinhos, 
a Mandela de Pedra. É muito difícil. A pior avenida de Manguinhos chamava 
Avenida Atlântica. Graças a Deus, hoje passo lá feliz, porque não tem mais barraco 
nenhum. Em todos aqueles barracos de palafitas, quando chovia, inundava tudo. 
Era a treva, muito triste, eu chegava a chorar. Eu chegava em casa sentindo uma 
impotência muito grande vendo aquela miséria.”
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Maria de Lurdes Silva (CE)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é muito importante. É sentir o outro. É 

ter esse coração voltado para o ser humano, ser humilde, ser companheira.”
Maria dos Anjos (PE)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é uma missão. Tenho prazer em ajudar 

as pessoas. É no simples depender de um remédio, no partir de um comprimido, 
em enviar uma mãe para fazer um pré-natal e ela depois agradecer porque o filho 
nasceu com saúde, e você poder ver o crescimento daquela comunidade, olhar e 
dizer que é o fruto do seu trabalho. Essa é a maior satisfação.”

Maria Garcia Diniz (RJ)
“Acho que ser Agente Comunitária de Saúde é algo muito importante. O ACS 

não é agente durante 40 horas. É isso que preconiza o Plano de Saúde da Família. Ele 
é agente 24 horas por dia. Ele é morador da comunidade, o vizinho que lhe conhece. 
Quando você vai mostrando seu trabalho, as pessoas valorizam. Até hoje as pessoas 
vão à minha casa, mesmo eu não sendo mais agente. Como auxiliar de enfermagem, 
continuo sendo agente, porque isso está no sangue, por trabalhar com a educação, 
com a orientação e com outras coisas.” 

Maria Inês Rodrigues Carrias (GO)
“Para mim, dedico quase 24 horas por dia a ser Agente Comunitária de 

Saúde. O agente, na sua área de atuação, é médico, psicólogo, prefeito, vereador, 
porque, para tudo o que acontece dentro da comunidade, ela busca o Agente 
Comunitário de Saúde, não só na área da doença, mas em tudo. Até se uma 
lâmpada no poste estiver quebrada, eles acham que o Agente Comunitário de 
Saúde tem a obrigação providenciar. É por aí.”

Maria José Adolfo Alves (GO)
“Para ser Agente Comunitária de Saúde, temos que ter bastante psicologia, 

porque lidamos com vários tipos de pessoas e culturas; é preciso ter bastante 
ética, gostar muito do que faz, ser bem paciente, se pôr no lugar das pessoas, e 
eu acho isso muito bom. Acho que por isso sou bem-aceita, porque entendo o que 
é precisar de alguma coisa, principalmente na área de Saúde. Tenho o apoio da 
Secretaria de Saúde. Tudo o que precisamos, ela também ajuda e procura fazer o 
que pode. Estou fazendo o curso técnico de Agente de Saúde, aprendi muita coisa 
e estou mais instruída para poder responder melhor aos meus pacientes.”

Maria Leonarda Silva Marcelino (CE)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é representar uma peça fundamental 

dentro da nossa população. Eu tenho que estar segura do que as pessoas me 
dizem e do que posso passar para elas.” 

Mariana Martins de Oliveira (BA)
“Para mim, é maravilhoso. Gosto muito da minha profissão, do que faço, 
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tenho uma ligação muito boa com as pessoas não só da minha área, mas de todo 
o município, tenho uma ligação com o pessoal do Sistema Único de Saúde lá 
dentro do município, e para mim é maravilhoso poder estar diariamente na casa 
das pessoas, ajudando e interligando, fazendo o que posso. Gosto muito de ser 
Agente Comunitária de Saúde.”

Maricleide (PE)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é ver o nosso trabalho. Eu acompanhava 

uma gestante, e isso me marcou muito. Ela era uma gestante de alto risco, pois 
tinha a placenta presa. Eu a acompanhei direitinho durante toda a gravidez. O 
médico que fez o pré-natal passou uma medicação, mas ela só confiava em tomar 
se eu fosse lá e dissesse que ela tinha que tomar. Quando eu vi a filhinha dela 
nascer bem, a Vitória, hoje com 8 anos de idade, ao saber que participei daquilo, 
vejo que fiz parte da Vitória, e isso me deixa muito feliz.”

Marilene (RJ)
“É inacreditável, gente. É muito contente e satisfatório em alguns momentos, 

como quando você vai visitar alguma família que naquele momento não está 
precisando de remédio, e sim de uma palavra, conversar com alguém com quem 
ela tenha confiança, o que é diferente de fazer fofoca na porta da vizinha. Mesmo 
que moremos na comunidade, a partir do momento que você tem a liberdade de 
entrar porta adentro, você se torna quase membro da família. Ali, há pessoas 
que fazem desabafos e que conversam. Isso foi fazendo com que eu crescesse 
como pessoa, pois eu via que aquele meu problema era uma semente diante do 
tamanho dos problemas das pessoas que eu visitava. Com isso, fui criando mais 
desejo de poder fazer algo mais, e o que eu tinha que fazer era estudar.”

Marinalva Coelho Neto (MA)
“Ser ACS é chegar à casa da família não só fazendo o seu trabalho 

de agente, mas também ser psicóloga, médica, mãe, em um dia a dia muito 
complicado, porque você sai e deixa a sua família, deixa a sua casa, deixa os seus 
afazeres e vai para lá. Quando você volta, vem diferente. É como chegar a uma 
casa em que a família não tem o que comer, e todos os dias encontramos alguém 
assim. O que tenho quero dividir. E amanhã? Fazemos o máximo que pudemos. 
O meu trabalho é assim. Eu cuido da hipertensão na comunidade, da diabetes, de 
adolescentes grávidas, é aquele trabalho de ir à área para fazer palestras, reunir 
pessoas da comunidade, falar sobre um tema. ‘Hoje nessa área vamos falar sobre 
a gravidez na adolescência. Amanhã naquela área vamos falar sobre o quadro 
de hipertensão, para trabalhar a parte dos hipertensos’. O nosso trabalho é muito 
diversificado. Temos que conquistar as pessoas, levar preservativos, mas é um 
trabalho maravilhoso. Eu me identifiquei como ACS e não consigo mais sair.”
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Maristela Ribeiro Soares Pereira (PI)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é ser psicóloga, advogada, psiquiatra, 

professora. Acho que ser Agente Comunitária de Saúde é conhecer todas as 
profissões. Quando chegamos às casas, ainda que tenhamos nossos problemas, 
encontramos problemas maiores.” 

Marlúcia (GO)
“É gratificante e gostoso o reconhecimento das famílias que gostam do 

trabalho, que nos respeitam. Ajudamos a todos com a saúde preventiva, que hoje 
é melhor do que a curativa, e as famílias estão se entendendo, vendo os cartões 
das crianças, as crianças já estão sendo vacinadas no tempo certo, tudo isso.”

Marta Sanches (SP)
“Para ser Agente Comunitária de Saúde, tem que ser uma pessoa muito 

tranquila e aberta, porque nós deparamos com várias situações. Cada família, cada 
caso, cada pessoa, nunca é tudo igual. Você tem que estar aberta para receber 
todas aquelas pessoas que mais me ensinam do que eu ensino a elas.”

Mirian (RJ)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é um pouco árduo. Sobre isso, não 

tenho dúvida, mas é uma gratificação muito grande. Por ser Agente Comunitária 
de Saúde, você convive com os problemas que existem na sua própria área, 
no seu território. Você não é uma pessoa de fora, você é uma pessoa que está 
dentro. Ser ACS é isso. É ter esse olhar diferenciado, saber que pode mudar, é o 
trabalho de formiguinha, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali, é dar o principal, 
que é o conhecimento. Quando a comunidade vai lhe procurar, ela vai procurar 
acreditando que você pode ajudar. Você é o elo entre eles. Ser Agente Comunitária 
de Saúde é árduo, porque não temos o reconhecimento que merecemos, mas é 
gratificante quando você olha no olho de cada um deles e fala para você mesma 
que conseguiu aquilo que você queria.”

Neiva (BA)
“Para mim, é muito gratificante. Quando podemos ajudar aquele que pede, 

que procura, que precisa, é muito gratificante. Nem sempre conseguimos tudo o 
que queremos. Quando não podemos fazer aquilo que uma família procura, uma 
pessoa com necessidade, um idoso, porque é uma cidade pequena, uma cidade 
do interior, em que é difícil atender a todos, sofremos, mas é gratificante. É bom 
demais o contato com as pessoas, vendo o dia a dia de cada um deles.”

Rozilda Rodrigues Sodré (BA)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é muito gratificante. É chegar a uma 

residência e saber que aquela família tem respeito pelo seu trabalho, pela sua 
pessoa, acredita no trabalho que você faz, é ter essa referência.”
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Ruth Brilhante (GO)
“Eu sinto uma alegria dentro do meu coração por ser Agente Comunitária 

de Saúde. Não importa se estamos lutando por um piso salarial porque achamos 
que é preciso um salário digno, nós não estamos lutando só pelo salário. Além de 
lutar pelo salário, o que eu quero é fazer as obras na comunidade.”

Sandra (RJ)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é um trabalho muito significativo 

para mim. Eu moro há 18 anos em São Cristóvão. Passei a conhecer a minha 
comunidade, coisa que eu não conhecia. Quando você chega do trabalho, os 
vizinhos dão bom dia ou boa noite e vão dormir. Agora, já conheço o problema 
de cada um, a dificuldade, e tento ajudar. Ser Agente Comunitária de Saúde é 
a atividade para 24 horas por dia. É dar atenção nas casas. Se você estiver no 
supermercado, você é parada. Eu gosto muito do trabalho que faço.”

Tereza Ramos (PE)
“Para mim, acho que descobri a minha paixão profissional porque, apesar 

das dificuldades que encaramos a partir da década de 1980, larguei toda a minha 
vida profissional para seguir como Agente Comunitária de Saúde. Deixei de trabalhar 
na indústria, na época em que eu estava empregada no Recife, e fiquei trabalhando 
exclusivamente como Agente Comunitária de Saúde, ganhando nada. Foram dez 
anos sem receber salário, mas eu fazia um trabalho extra nas duas federações de 
polo que existiam, eu fazia trabalho na secretaria, fazia um jornal, e esse trabalho era 
remunerado. Eu vivia disso para poder dedicar o meu tempo ao grupo de Saúde da 
pastoral. Comecei a ser Agente Comunitária de Saúde em um momento de discussão 
política muito forte no país, em que a tendência era sairmos do sistema previdenciário 
que atendia a quem estava empregado com carteira assinada, mas quem não estava 
ficava para ser atendido ou não. Para mim, isso foi muito enriquecedor. Foi o momento 
de 1980 até 1986, quando tivemos uma presença marcante na VIII Conferência 
Nacional de Saúde. Aquela Conferência, para mim, foi de um aprendizado enorme, 
pois nenhuma escola do mundo ensina o que aprendi naquele período de discussão, 
quando estávamos aqui com as federações de bairros.” 

Vânia (RO)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é ser livre, porque é maravilhoso. Como 

eu moro no centro, as casas da região aonde vou são muito longe. Saio de casa 
pela manhã, e muitas vezes nem retorno para almoçar, fico o dia todo fora e retorno 
só à tarde. Eu faço Pedagogia, mas não tenho nenhuma intenção de deixar de ser 
Agente Comunitária de Saúde para ser professora. Eu quero me especializar em 
uma área da saúde, mas deixar de ser ACS, não. Até o momento, eu não pensei 
nisso, porque gosto muito de ser Agente Comunitária de Saúde.”
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Valdeni (CE)
“Eu acho muito bom mesmo ser Agente Comunitária de Saúde. Se você 

doar um pouco da sua vida para as pessoas que necessitam, é muito gratificante. 
Hoje, tenho a sensação de que a minha vida sem o Programa Agente Comunitário 
de Saúde não seria a mesma. Com certeza, eu teria outra profissão, pois já fui 
professora de nível médio e fundamental, mas não seria a mesma coisa se eu não 
fosse Agente Comunitária de Saúde.”

Vicentina de São Mateus do Maranhão (MA)
“Ser Agente Comunitária de Saúde é ser uma mãe do coração da 

comunidade. A mãe tudo pode, tudo ela quer fazer, não existem coisas impossíveis. 
Às vezes, me sinto também essa mãezona, apesar de eu só ter 50 anos e de haver 
pessoas na minha comunidade com 96. As crianças tomam a minha bênção. Eu 
tenho afilhados desde quando comecei: tanto aqueles que, antes de nascer, as 
suas mães me escolheram como madrinha, como aqueles que me escolheram 
como madrinha já depois de algum entendimento, dizendo: ‘Eu quero que a 
Vicentina seja a minha madrinha’. A confiança da comunidade fez com que até as 
crianças reconhecessem o valor que eu tenho para elas. 

Agora, há pouco tempo, fiquei angustiada com uma criança que não 
conseguia ganhar peso e que tinha menos de 1 ano; já estava com três pesagens 
que eu fazia, e ela continuava com o mesmo peso. Chamei a mãe, pois eu a tinha 
acompanhado desde a sua primeira gravidez, da qual a criança já estava com 5 
anos. Perguntei para mãe o que estava acontecendo e por que com a primeira filha 
ela tinha mais cuidado e com a segunda ela estava descuidada. Inclusive, nesse dia, 
a vacina estava até atrasada. Eu estava estranhando o que estava acontecendo. 
Eu queria que ela abrisse o jogo comigo e me dissesse o que havia para ver se 
eu poderia ajudar a resolver esse problema. Ela disse: ‘Vicentina, eu não sei por 
que, mas tudo o que você me disse para fazer eu fiz. A vacina eu realmente atrasei 
porque no dia de vacinar eu não estava aqui, estava na casa da minha mãe, mas 
hoje mesmo eu vou vacinar. Ela se alimenta bem, come bem’. Eu disse a ela: ‘“Leva 
a criança ao médico’. Por coincidência, era o médico da minha equipe. 

No meu município, apesar de todos os problemas que enfrentamos, 100% 
são cobertos pelo PSF, pois temos uma população de 38.045 habitantes e 17 
equipes de PSF no nosso município. Conseguimos, algumas vezes, resolver 
problemas complicados. Não é sempre, mas tentamos. Quando vi a tabela dessa 
criança, eu disse: ‘Eu vou marcar consulta com a médica, cuja especialidade é 
pediatria, que pode ajudar, apesar de, na equipe, ela não estar como pediatra’. 
Fiz questão de dizer para ela: ‘Vou marcar consulta com a médica e você vai levar 
essa criança. Hoje eu vou ao posto e quero você lá’. Ela foi. Por coincidência, 
aquele era o dia de entregar a produção. Quando fui entregar a minha, eu disse 
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à enfermeira que eu tinha que considerar aquela criança desnutrida, porque na 
terceira pesagem ela ainda não havia ganhado peso. A enfermeira viu a carteira 
e disse: ‘Vicentina, eu conheço a mãe dessa criança e sei que pelo tamanho 
dessa mãe não dá para essa criança ser diferente’. Eu disse: ‘Não tem nada a 
ver o tamanho da mãe com o tamanho da criança. Então eu não aceito essa 
sua colocação de jeito nenhum. O seu ponto de vista, eu também não aceito. 
Tanto é que eu a trouxe para ser consultada no consultório’. Ela foi ao consultório 
e tentou dizer para mim que a criança era mesmo daquele jeito, pois ela não 
queria aceitar que tivesse uma criança desnutrida na sua área. Ela tentou me 
convencer que a criança era daquele jeito porque a mãe era pequenininha. A 
médica disse que também podia ser, até me elogiou pela preocupação que estava 
com a criança, mas disse que podia ser também uma das causas. ‘Vamos ver o 
que podemos fazer’, disse ela. Como eu vi que ela não pediu nenhum exame da 
criança, fui à casa da mãe e pedi a ela que fosse a um local melhor, que tivesse 
um atendimento melhor, se pudesse ir para a capital, para fazer um outro tipo de 
atendimento. Tinha uma outra pediatra, que também atendia no município, com 
a qual ela marcou a consulta, que concordou com a minha opinião, afirmando 
não ter nada a ver a estatura da mãe com o tamanho da criança. Ela pediu os 
exames e, dependendo do resultado dos exames, certificou que o encaminharia a 
um especialista. Realmente, a criança estava com intolerância alimentar. Por esse 
motivo, cho que o nosso trabalho pode não ser valorizado pelos gestores, pelos 
coordenadores e pelas pessoas do alto escalão.”

O valor do trabalho

Adirani Malaquias (SE)
“Eu me sinto valorizada porque sempre fui uma das agentes elogiadas pela 

comunidade. Ela sempre confiou em mim porque sempre fui uma pessoa que passou 
confiança aos moradores. Fui elogiada tanto pela comunidade como pelos gestores 
e pelos secretários, pois sempre demonstrei uma dedicação maior no trabalho.” 

Ana Cláudia (DF)
“Eu gosto do meu serviço. Quando gostamos do serviço, é tudo mais fácil. 

Gosto de trabalhar, de estar com os meus pacientes, de ajudar, e isso é uma coisa 
voluntária. A nossa equipe é muito unida. Tem a Daniele, a Tatiana, as outras meninas 
da nossa equipe, e somos muito unidas. Quando uma está triste, conversamos para 
colocar para cima. A nossa chefe nunca nos colocou para baixo. A comunidade 
gosta de nós, nos abraça e nos trata com muito carinho.”
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Anne Maria (PI)
“Sou valorizada por Deus e pela comunidade. Pelos gestores eu ainda não 

fui valorizada, mas tenho o desejo de que um dia eles possam ver a vitória que 
estamos conseguindo, pouco a pouco, durante anos, nas lutas, com a garra e com 
o desejo de vencer que temos.”

Antonia Macieti de Souza (DF)
“Eu sei que, em qualquer momento, estou ajudando alguém, estou fazendo 

o que posso. Quando vejo um problema, busco resolvê-lo, fico em cima da chefe, 
da enfermeira e da doutora para buscar uma solução.”

Antônia Regina de Souza Moura /(CE)
“Eu me sinto muito gratificada pelo meu trabalho, pelo incentivo das 

pessoas, pela compreensão, pelo apoio e pela confiança que elas nos depositam.”
Antônia Vicenira (AM)
“Existem pessoas que reconhecem nosso trabalho. Quando elas nos 

agradecem, é claro que nos sentimos melhor. Por isso, eu me sinto muito valorizada.”
Cleonildes (GO)
“Eu me sinto muito valorizada. Hoje, a minha família e os meus parentes me 

valorizam, além, principalmente, das famílias que visito. É muito interessante ver as 
minhas avozinhas, de 80 ou 90 anos, que me veem como mãe para elas. A diferença 
é de idade, mas ajudar as senhoras ou as pessoas é tudo. Elas pegam muito amor 
por nós.”

Edilene (RO)
“Por um lado, eu me sinto valorizada, sim, pelas comunidades de Campo 

Novo de Rondônia, que nos ajudam muito em tudo o que precisamos quando 
estamos em dúvida. Por outro lado, não. As nossas dificuldades são muitas, e 
eu recebo menos de um salário mínimo. Trabalhamos com dificuldades. Tem 
época em que chego a andar 6 quilômetros na estrada intransitável, em que só o 
pneu da moto mesmo pode passar, mas faço isso por prazer. Quanto à parte da 
valorização, acho que se deveria valorizar mais o Agente Comunitário de Saúde.”

Edinês Andrade do Nascimento Lima (TO)
“O maior valor que posso ter na minha profissão é com a sociedade. Eu 

tenho visto isso nesse tempo todo.”
Edje (SE)
“Pela comunidade, eu me sinto valorizada. Pelos gestores, não. Eles 

acham que os Agentes Comunitários de Saúde só têm obrigações. Agora 
a comunidade dá retorno ao nosso interesse pela vida cotidiana dela. Os 
gestores não dão. Quando chego às casas, sou bem acolhida. Em algumas, 
nem sempre. Na maioria das vezes, sim. Os gestores só sabem dizer que os 
Agentes Comunitários de Saúde têm o mérito porque estão lá na ponta, mas só 
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na palavra. No dia a dia, quem tem mérito é o médico, a enfermeira, o secretário 
de saúde, mas o agente, que faz todo o trabalho pesado, que está na rua, aqui 
e ali, enfrentando tudo, nessa hora é esquecido. Eles só olham para o ego. Eles 
falam da boca para fora.”

Elenita Raolim (CE)
“Hoje, depois de quase 20 anos, fazendo uma retrospectiva na minha vida 

profissional, me sinto valorizada, embora ainda tenha muitas questões a serem 
resolvidas. São pendências que existem em nível executivo, principalmente 
no nosso estado, apesar de sermos efetivadas em nível estadual, mas ainda 
temos pendências, como a questão da publicação do nosso nome. Em relação 
à valorização, desde os nossos ‘honra ao mérito’ que recebemos em 1998, 
recebemos o Grau de Cavaleiro, recebendo a insígnia da Ordem do Rio Branco, 
representando a nossa comunidade no país. Aquilo ali, para nós, já começou a 
ser gratificante. Dali, já recebemos prêmios estaduais e municipais; mas o que 
esperamos, como profissionais da saúde que somos, é essa valorização também 
em relação aos nossos direitos. Quando isso for concretizado, vamos dizer assim: 
‘Hoje nós somos realmente valorizadas em todos os aspectos’.”

Eucilene Pereira Martins (AM)
“Pelas crianças, pelas mulheres e até pelos homens. Quando vou a minha 

comunidade e vejo uma criança falar: ‘Mãe, a doutora chegou’. Isso é maravilhoso. 
Você sabe que você não é médica, mas para eles isso é tão importante que você 
não é só uma Agente Comunitária de Saúde. Você passa a ser a médica. Quando 
você vai para uma visita domiciliar, tem criança que confunde: ‘Mamãe, a dentista 
chegou’, e estamos fazendo a visita com um médico. Tudo isso é muito maravilhoso.”

Eva Lopes (SP)
“A valorização do nosso trabalho é uma conquista bem longa. Já fomos 

mais discriminadas, deixadas de lado, mas agora estamos nos posicionando 
como categoria profissional.”

Irene Amaral de Souza (PB)
“Muitas vezes não somos reconhecidas por alguns membros da equipe, 

muitas vezes por alguns gestores, mas lá no nosso município temos tido muita 
sorte. Nos últimos três mandatos de prefeito, eles têm sido muito bons. Sempre 
participei das ações femininas, tive apoio e ajuda financeira, tive licença para sair, 
nunca fui cobrada por isso e eu me acho muito reconhecida.”

Irlândia (CE)
“Em relação à comunidade, eu me sinto muito valorizada, por causa de um 

ou dois, não podemos desistir; mas em relação às contratantes e ao governo, não. 
De jeito nenhum. Não só eu, como todos os que trabalham na área de Saúde, no 
PSF especificamente.” 
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Jéssica (GO)
“Pela comunidade e pela equipe, sim. Mas por parte dos gestores eu 

sinto muita discriminação para com os Agentes Comunitários de Saúde. Muitas 
vezes eles nem querem se reunir conosco. Eles querem que fiquemos naquele 
salário miserável. Sinto-me valorizada quando consigo algo que busco para a 
comunidade. Quando consigo alguma coisa para ajudá-la fico muito feliz.”

Joana Souza de Barros – “Noquinha” (MA)
“Eu me sinto valorizada e gratificada porque, quando conseguimos ajudar 

alguém que está precisando, como um hipertenso que não tem ninguém, não tem 
família ou tem família, mas geralmente não se cuida direito, vamos lá e levamos a 
informação. Tem também o cuidado de acompanhar o medicamento, a alimentação, 
pois sabemos que não é fácil, pois a maioria é muito pobre. A pessoa está em uma 
situação precária, mas conseguimos levantar essa pessoa e fazer com que ela se torne 
mais sadia e que possa andar com as suas próprias pernas. Isso é muito gratificante.”

Lione Aparecida Santos (MG)
“Acho que ainda falta um pouquinho, uma parte para a administração 

chegar a um ponto-chave. Falta ainda também reconhecimento por parte da 
comunidade. Mas somos valorizadas até certo ponto.”

Lourdes Morais (PE)
“Valorizada, não! Reconhecida até que sou, mas valor eles não dão para 

nós. Se passei para o quadro de funcionários foi pelo meu tempo de serviço. 
Tenho 25 anos de trabalho.” 

Lucia Gutenberg (BA)
“Eu não vou dizer que não existe problema dentro da comunidade, porque 

problemas existem, e muitos. Isso depende da ideologia de cada um, da questão 
política partidária, que em todos os municípios existe. A grande dificuldade mesmo 
na questão da Agente Comunitária de Saúde é a falta de compreensão dos 
gestores. Eu vejo que, como em todo o âmbito, tem profissionais e profissionais, e 
entre os ACS também não é diferente. Também um ponto positivo é que, quando 
a angústia bate, aí é que o Agente Comunitário de Saúde aflora com tudo aquilo 
que ele tem de melhor.”

Luzia Rosa da Silva – “Milu” (PE)
“É como eu escutei antes. Pela minha comunidade, eu me sinto valorizada. 

Quando estou de férias, ficam ligando para mim, eles têm o número do meu 
telefone, vão à minha casa, não me incomodo, às vezes no sábado, no domingo, 
eles ligam, às vezes até à noite, quando precisam, não me incomodo, e por eles 
eu sou muito valorizada. Tem gestor que até reconhece. Umas enfermeiras que 
reconhecem, outras que não. Elas veem você como um funcionário qualquer, sem 
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querer desvalorizar os outros. Em alguns casos, há um reconhecimento por parte 
de alguns gestores – da comunidade, eu acho, sempre há.” 

Maria Antônia (RJ)
“É ver pessoas passando para o meu lado, como eu passei também. Tinha 

dois caminhos: a vida e a morte. Escolhi a vida e me sinto muito importante porque 
posso ajudar a pessoas iguais a mim. Isso é fundamental. Não quero ser técnica 
de enfermagem. Não quero ser corretora de imóveis. Estou satisfeita com que eu 
tenho. Ganho muito pouco, mas é o que eles acham que eu mereço. Infelizmente.”

Márcia Aparecida Araújo (GO)
“Eu me sinto valorizada. Financeiramente, não, mas em termos de as 

pessoas terem carinho, carisma, não só da minha comunidade, mas também de 
muitos dos colegas de serviço. Isso é tudo o que eu sonhava. Infelizmente, em 
termos financeiros, é fraco.”

Maria de Lurdes Silva (CE)
“Eu me sinto realizada, feliz, me sinto muito completa, contente. Não estou 

sendo Agente Comunitária de Saúde por causa do salário, e sim porque amo a 
profissão. Eu me sinto completamente feliz por ser Agente Comunitária de Saúde.”

Maria dos Anjos (PE)
“Eu me sinto valorizada pelo meu trabalho e pela minha comunidade. No todo da 

sociedade, acho que ainda não temos o devido reconhecimento. Espero que sejamos 
mais reconhecidas, não só o reconhecimento pelo nosso trabalho, mas também para 
que as pessoas vejam que a comunidade está melhorando agora, e não apenas sendo 
reconhecida como cabo eleitoral, como pessoa valorizada no tempo da política.”

Maria Inês Rodrigues Carrias (GO)
“No meu dia a dia, sou bastante gratificada. Ao receber um sorriso, um 

‘muito obrigada’ por ter orientado ou por ter salvado uma vida, isso já é gratificante.”
Maria Garcia Diniz (RJ)
“Eu acho que, mesmo sendo enfermeira, continuo sendo Agente 

Comunitária de Saúde.”
Maria José (RJ)
“Pela minha comunidade, eu me sinto valorizada. Pelo meu ambiente de 

trabalho e pela remuneração que ganho, não. Trago todas as informações, mas 
quando preciso delas, até mesmo para fazer um trabalho, é difícil. Depois que 
chega aqui dentro, tudo se torna difícil. Do portão para fora, tudo é fácil para 
mim, menos correr da polícia. De resto, sou reconhecida pela população. O que 
me deixa feliz é quando entro em uma casa e vejo uma mãe desesperada, com 
um monte de filhos, grávida de um novo e dizendo para mim que precisa fazer 
a ligadura, mas que é difícil, e percebo que posso ajudar. Começamos aquele 
trabalhinho de equipe convencendo-a a vir à reunião e a levar os papéis na hora 



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

86

de ganhar o bebê, e eu ainda aconselho: ‘Quando chamarem você na hora do 
parto, se não deixarem você levar os papéis, você os esconde. Lá dentro, você 
mostra para o médico e diz que tem que ligar’. Quando ela volta, chego e pergunto 
se ela ligou, ela diz: ‘Graças a Deus, não terei mais filhos’. Isso me deixa realizada, 
pois sei que é menos uma criança a sofrer. Não conheço os outros territórios, mas 
conheço o de Manguinhos. Ter uma criança aqui em Manguinhos é, para mim, um 
sofrimento. Quando uma criança nasce, me sinto triste. Deus que me perdoe, mas 
me sinto triste.”

Maria José Adolfo Alves (GO)
“Temos o apoio do secretário, da prefeita, da coordenação do PSF, dos 

médicos, dos enfermeiros, todos nos apoiam muito. Eu me sinto segura porque 
conseguimos trabalhar. Às vezes, deparamos com certas situações na área, que 
sozinhas não podemos resolver. Por isso, pedimos socorro, e eles estão sempre 
prontos para ajudar. O que me deixa mais feliz é quando eu chego a alguma 
casa de alguém que teve algum problema sério de saúde. O que me deixa muito 
contente como Agente Comunitária de Saúde são as pessoas que falam conosco 
sobre coisas que, às vezes, nem as famílias sabem, e elas desabafam conosco. 
Eles pedem orientação sobre coisas que por vezes fico embaraçada, mas procuro 
logo argumentar alguma coisa que me faça chegar lá, mesmo que peça orientação 
a alguém depois sobre como devo ver aquele problema, quando são coisas muito 
complicadas.”

Maria Leonarda Silva Marcelino (CE)
“Para mim, a melhor coisa do mundo é lidar com o povo, é ser reconhecida, 

trabalhar no meio deles, principalmente, porque eu trabalhava em uma área com 
muita carência, com pessoas que necessitavam de ajuda, o que na época era 
muito difícil. Tinha dificuldade de médico, não tínhamos enfermeira, tudo era difícil. 
Hoje me sinto valorizada demais. Primeiro, o nosso trabalho está sendo valorizado 
porque são pessoas que vimos nascer e crescer. Sentimos aquele amor e aquele 
prazer de ser Agente Comunitário de Saúde. Vejo que nós, enquanto agentes, 
temos desgosto porque o dinheiro não paga aquilo que estamos fazendo. 
Trabalhamos porque temos amor. Gostamos de trabalhar, de ajudar, de ver a 
necessidade do povo suprida.”

Mariana Martins de Oliveira (BA)
“Pela comunidade e pelas pessoas com quem eu trabalho todo dia, eu 

me sinto valorizada. Lá em Correntina, onde eu trabalho, não tem o PSF. Com a 
enfermeira chefe da minha área me sinto valorizada. Ela é uma pessoa maravilhosa. 
Tudo o que estiver ao alcance dela, que eu precisar, ela estará sempre pronta para 
ajudar. Sinto-me valorizada pela enfermeira que me acompanha, e muito mais 
pelas famílias que acompanho.”
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Maricleide (PE)
“Fico insatisfeita com certos gestores que não têm compromisso com a 

política, que não têm sensibilidade social, porque nós fazemos realmente o que 
preconiza o SUS. Entramos nas casas das pessoas, não vemos cor, raça, se é 
índio ou não, na minha cidade tem muitos turistas de outros países que estão 
morando lá, somos bem recebidas e somos entendidas por eles. Eu me sinto 
valorizada pela minha comunidade, pelos meus amigos de trabalho, pela minha 
luta, pela história que tenho lá no meu município. Sou presidente da Associação e 
sou presidente do Conselho. Tento fazer o possível para melhorar a vida de cada 
um. Temos um grupo em que uma tem marido e a outra não. Um passa fome e o 
outro não. Estamos ajudando de certa forma.”

Marinalva Coelho Neto (MA)
“A nossa categoria é valorizada em um momento como este, em que temos 

apoio. Hoje, estamos com pessoas que estão atrás de nos valorizar cada dia mais, 
mas a categoria não é valorizada, primeiro porque deveríamos estar com tudo. O 
médico não sai da sua casa para ir à comunidade, para saber se você está doente 
ou não, você tem que ir atrás do médico, quando muitas vezes ele devia vir até 
você. A nossa categoria é essencial. Todos os dados que o município tem, que 
hoje Brasília tem, dependem de nós. Acho que a nossa categoria não alcançou a 
devida valorização ainda.”

Marilene (RJ)
“Sinto-me valorizada pelo trabalho que realizo, pois é por meio da 

autoavaliação que também nos valorizamos. Existem certas situações que nos 
deixam tristes, por exemplo, quando visitamos uma casa, deparamos com uma vala 
na rua que é preciso ser canalizada, você sozinha não pode fazer, porque o Programa 
de Saúde da Família trabalha com a comunidade, e não para a comunidade. Como 
vou falar para as pessoas darem banho nas crianças e limparem os ferimentos, por 
exemplo, se eles não tem por onde passar, se eles têm que pisar naquela água? 
Fico triste com isso, pois eu acho que precisa ser melhorado.”

Maristela Ribeiro Soares Pereira (PI)
“Depende do que é ser valorizada. No meu município existem 70 Agentes 

Comunitários de Saúde dirigidos pelo gestor. Cada um que entra age diferente, e 
precisamos nos juntar para coibir muitas mudanças, por isso é difícil ser Agente 
Comunitária de Saúde, principalmente no Nordeste, onde a política reina.”

Marta Sanches (SP)
“Pela comunidade, eu me sinto valorizada. No meu local de trabalho, me 

sinto valorizada em 80%. Acho que falta muito apoio. Como no Brasil, todos nós 
estamos vivendo essa questão do piso salarial, existe muita discrepância. Em São 
Paulo mesmo, existe muita diferença entre um parceiro e outro, assim como existe 
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a diferença entre os salários e os benefícios. O que mais eu poderia dizer? Acho 
que tinha que ser mesmo igual para todos. No reconhecimento, no que recebemos 
para trabalhar, nos salários e nos benefícios.”

Mirian (RJ)
“Não me sinto valorizada pelas pessoas da liderança, mas me sinto valorizada 

quando estou na casa dos pacientes, quando estou visitando, passo na rua, mesmo 
fora do meu trabalho, e sou saudada: ‘Mirian, tudo bom?’. O Agente Comunitário de 
Saúde não tem a sua vida própria, mas mora na comunidade, e é agente no fim de 
semana, no feriado, pois é reconhecido por eles. Sinto-me valorizada nessa parte. O 
que me deixa mais satisfeita é no momento em que eu posso, dentro do meu trabalho, 
proporcionar qualidade de vida. Trabalho com a terceira idade, com uma equipe, 
porque não faço nada sozinha. Quando fomos levá-los à praia da Urca, o que me 
deixou muito satisfeita é que uma senhora disse que nunca tinha ido à praia. Essa 
é a maior satisfação. Ela disse: ‘Eu nunca vim à praia. Hoje eu estou passeando na 
praia da Urca. Hoje eu estou na praia em que o Roberto Carlos mora’. Isso é muito 
emocionante. É poder usar o que se tem como estratégia para qualidade de vida.”

Rozilda Rodrigues Sodré (BA)
“A cada dia há um significado crescente nesse trabalho, porque sentimos 

no olhar do nosso usuário a valorização, o valor quando acompanha uma criança 
ao nascer, e com as primeiras palavras ele vai aprendendo, colocando carinhosos 
apelidos em você. Aos 2 anos, você vai passando por uma rua e ele começa a 
chamar o seu nome. Isso é muito gratificante.”

Ruth Brilhante (GO)
“Você sabe que existem aquelas fiscalizações nas áreas para saber se os 

Agentes Comunitários de Saúde estão trabalhando bem. Quando a fiscalização 
chegava à minha área, porque eu sempre trabalhei claramente com a comunidade, 
eu me envolvia com a minha área, mas estava também preocupada com a 
fiscalização, porque não adianta ser presidente hoje, mas de repente não ser nada 
amanhã. Hoje, quem valoriza o Agente Comunitário de Saúde é a comunidade.”

Sandra (RJ)
“Na minha opinião, sou valorizada pela comunidade. O nosso salário, como 

Agente Comunitário de Saúde, é muito baixo aqui no Rio de Janeiro. Nós nos sentimos 
muito tristes por isso, mas, por outro lado, é um trabalho muito significante e gratificante, 
pois as pessoas são tratadas com carinho, dou carinho e respeito, e sou tratada da 
mesma maneira. Tento resolver o problema da melhor maneira possível.”

Tereza Ramos (PE)
“Hoje me sinto valorizada, mas me sinto realizada desde o começo. Eu não 

me sinto valorizada enquanto profissional, mas realizada enquanto pessoa eu me 
senti sempre.”
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Valdeni (CE)
“Pela comunidade, eu me sinto valorizada. Pelos meus colegas de profissão, 

também. Ainda buscamos valorização como profissionais em nossos municípios. 
Não sei se é para buscar ou se são os gestores que têm que fazer isso. No Ceará, 
recebemos a Medalha da Abolição, no dia 25 de março, dada pelo Governador do 
Estado, e estamos entregando em cada município da nossa região aos nossos 
colegas Agentes Comunitários de Saúde. Isso é um motivo de reconhecimento muito 
grande, porque fomos nós que diminuímos a mortalidade infantil. O nosso Estado, 
hoje, é um estado valorizado por causa do Programa dos Agentes Comunitários de 
Saúde. Hoje só existe o Programa de Saúde da Família por causa do Programa 
dos Agentes Comunitários de Saúde. Falta muito ainda, tem muito a desejar dos 
gestores municipais nesse sentido.”

Vânia (RO)
“Para ser bem sincera, na região em que trabalho sou muito pouco 

valorizada, mas, de dois anos para cá eu, que não era agente do PSF, passei a 
ter uma equipe, e de lá para cá tenho me sentido mais valorizada porque tenho 
uma coordenadora que é uma pessoa maravilhosa. Ela é muito responsável e 
organizada, busca nos defender, o que é importante, porque acho que o Agente 
Comunitário de Saúde precisa de alguém que o defenda. Sempre digo que o ACS 
é a pessoa que mais sofre nesta rede, porque é ele quem está lá, de porta em 
porta, vendo a realidade das famílias. Sofremos por não podermos fazer nada 
muitas vezes. Tem dia em que chego em casa arrasada com os problemas, 
porque vejo a realidade da família, conheço a vida íntima de cada uma. O ACS 
tem que ser incansável, e, quando vai buscar ajuda na administração, volta para 
casa deprimido e triste com este sistema que, muitas vezes, não favorece e não 
percebe a realidade das famílias. Queremos respeito.” 

Vicentina de São Mateus do Maranhão (MA)
“Questiono-me com relação a determinadas situações de falta de 

compromisso. Às vezes, não é só o compromisso, mas também o conhecimento. 
Eles acham que se deve aprovar um projeto de qualquer jeito porque veio 
encaminhado pelo prefeito, sem saber de que forma esse projeto pode ser 
desenvolvido e a quem ele vai beneficiar. Questiono muito isso e já solicitei 
várias vezes para que haja formação dos conselheiros a fim de melhorar a saúde 
pública do meu município, pois sou muito preocupada com a questão social, pela 
localização que temos, porque temos muito problema de HIV, de câncer de colo, 
nosso município está com um ano que não tem coleta. Eu sou política. Todos nós 
somos políticos. Desisti da política partidária, mas das políticas públicas não. Da 
maneira como vejo a política em meu Estado, não adianta querer abraçar uma 
luta que sei que não vai chegar a lugar nenhum. Assistindo à reunião na Câmara 
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do nosso município, vemos que os políticos que são eleitos não têm compromisso 
com a sociedade, o seu compromisso está com o prefeito. O discurso é sempre o 
mesmo. Ele não tem compromisso nenhum com a comunidade. O compromisso 
com a vida está além das necessidades que a sociedade deseja. A minha angústia 
com relação a tudo isso é exatamente a falta de compromisso dos gestores. Por 
exemplo, eu chego à sua casa, e você não tem um filtro, não tem condições de 
comprar um filtro, mas fico insistindo sobre a necessidade do filtro, a prevenção 
que se faz com a água tratada, mas a própria água do município não tem análise. 
Não se sabe qual é a qualidade de água. Não temos saneamento básico, não 
temos nada, nem existe interesse para que isso aconteça. O nosso trabalho se 
torna quase à toa dentro da política pública.

Mas os nossos movimentos me deixam feliz. Desde 1998, quando comecei 
a trabalhar, começamos a organizar politicamente os nossos Agentes Comunitários 
de Saúde. Só havia agentes em 35 municípios. Com o meu grupo, formamos 64. A 
partir daí, começamos em março, e em outubro já fundamos a nossa Associação, 
exatamente para que pudéssemos ter direitos a algumas coisas. Não tínhamos o 
direito, sequer, de nos reunir. Éramos muito humilhadas diante dos coordenadores 
da época. Meu grande orgulho com relação ao trabalho é que já conseguimos nos 
libertar. Hoje, temos Sindicato Regional, Delegacia Municipal, Associação para 
movimentos sociais. Uma vez estive conversando com uma psicóloga e percebi 
que, depois que o Fernando Henrique promulgou a Lei n. 10.507, todas as colegas 
pensavam: ‘Ninguém pode me demitir. Sou Agente Comunitária de Saúde’. Eu 
dizia: ‘É claro que demite, se você não cumprir com a sua obrigação, você vai ser 
penalizada por isso’. Pensando dessa forma é que tentamos fazer um trabalho 
de conscientização. Percebi que os colegas, depois que essa lei foi aprovada, 
achavam que poderiam lutar por salários e não se preocupar com o trabalho. 
Percebi que as pessoas estavam muito desmotivadas. O interesse estava mais 
para a questão do salário do que para a profissional. Temos que nos preocupar 
com nossas prioridades, mas não perdermos o respeito conquistado com as 
famílias. Elas acreditam no que falamos e fazemos. Acreditam no que eu posso 
transmitir para elas, porque eu jamais as prejudicaria.”
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Contribuição para o Sistema Único de Saúde

Ana Cláudia (DF)
“Acredito que viemos trabalhando para a promoção social e a prevenção. 

Ajudamos a esvaziar os hospitais, pois quando a mãe leva uma criança ao hospital 
com algum problema, trazemos para o posto, como uma diarreia, o que ajuda a 
organizar o fluxo, principalmente dos hospitais.”

Antonia Macieti de Souza (DF)
“Os hospitais, que estavam muito superlotados, foram bastante esvaziados. 

Os Agentes Comunitários de Saúde encaminharam muitos pacientes para postos 
de saúde e para as Unidades de Saúde para serem atendidos por médicos e 
enfermeiros, e com isso melhorou bastante a situação dos hospitais.”

Antônia Regina de Souza Moura (CE)
“Quando consegui fazer com que algumas famílias que tinham dificuldade 

de usar o preservativo para o planejamento familiar, que os pais o usassem com 
consciência, aquilo para mim foi ótimo, porque eles não usavam preservativo. Eles 
trabalhavam no roçado e, quando chegavam do roçado, queriam manter relações. 
Disse para mim mesma que conseguiria. Levei carreira, recebi insultos e palavrões 
porque ensinava e orientava as mulheres que deveriam exigir asseio e uso do 
preservativo, mas eles batiam nelas porque diziam que os estavam rejeitando 
e que eu estava colocando coisas em suas cabeças. No dia em que passei e 
que elas disseram que tudo havia mudado, que quando seus maridos chegam, 
tomam banho, se perfumam, e somente depois as procuravam, elas disseram: 
‘Muito obrigada pelo que você fez’. Aquilo para mim foi ótimo. Era o tipo da coisa 
que tínhamos que orientar.”

Antônia Vicenira (AM)
“De todas as contribuições, a maior foi a prevenção, porque é o trabalho dos 

Agentes Comunitários de Saúde há anos, desde que surgirmos, exatamente por 
causa de uma epidemia no tempo do cólera, quando fomos formados. Prevenção 
é a atividade que realizamos todos os dias, falando com as pessoas, levando 
informações a adultos e crianças, e por isso a prevenção está em primeiro lugar 
em tudo.”

Edilene (RO)
“A minha maior contribuição foi trabalhar como Agente Comunitária de 

Saúde. Acho que, a partir do momento em que passei a trabalhar, vi que poderia 
ajudar as pessoas, que poderia trazer a saúde para dentro da casa de cada uma 
das pessoas. Acho que essa foi a minha maior contribuição para o SUS, a de ser 
Agente Comunitária de Saúde.”
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Edinês Andrade do Nascimento Lima (TO)
“A minha contribuição foi levar a informação para a comunidade. Esclarecer 

para ela a importância de procurar o Sistema Único de Saúde.”
Elenita Raolim (CE)
“Desde quando começamos como Agentes Comunitárias de Saúde, nossa 

intenção maior seria o atendimento às crianças e às mulheres. Hoje, já temos 
uma outra clientela. Temos os idosos, hipertensos, portadores de hanseníase, 
diabéticos. O que me faz mais feliz é saber que, ao longo desses anos, pude 
contribuir no meu município, na minha área de atuação, não só como Agente 
Comunitária de Saúde, mas também como líder comunitária. Conseguimos, 
através das massagens terapêuticas, reabilitar algumas pessoas que estavam 
acamadas, não só o fisioterapeuta fazendo a sua parte, mas nós também, fazendo 
massoterapia.”

Eva Lopes (SP)
“Acredito que minha contribuição seja estar lado a lado com as famílias, 

levando orientação. Tenho nove anos como Agente Comunitária de Saúde, e 
tenho um elo muito grande com a minha comunidade. Fica muito mais um amor e 
uma amizade do que só o relacionamento profissional.”

Francismar Sabiá de Souza (RO)
“São os encaminhamentos, trabalhando com hipertensos, diabéticos e 

gestantes.” 
Irene Amaral de Souza (PB)
“A minha maior contribuição foi a educação em saúde, porque vem sendo 

uma construção. Aprendemos e ensinamos.” 
Irlândia (CE)
“Existem muitas Agentes Comunitárias de Saúde que fazem com que o 

SUS, mesmo com toda a sua dificuldade, leve retorno aos seus pacientes. Os 
meninos que moram na rua debaixo da minha passam e me chamam de tia. A 
minha filha pergunta quem são esses. Eu digo que eles são o meu povo, que são 
as minhas crianças.”

Jéssica (GO)
“Nossa contribuição foi a descoberta de muitas doenças, como a 

hanseníase, pois todos sabem que no estado de Goiás ela está muito avançada. 
Havia muitos casos ocultos, pois os pacientes tinham vergonha de contar, com 
medo de serem discriminados, mas com o nosso trabalho, pelo SUS, descobrimos 
esses pacientes, assim como os hipertensos, os diabéticos e outros que precisam 
de ajuda. Também contribuímos para reduzir a mortalidade infantil. Fazemos o 
acompanhamento das gestantes, e com isso contribuímos muito com o SUS.”
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Joana Souza de Barros – “Noquinha” (MA)
“Uma das maiores contribuições que dei ao meu país e ao SUS foi ajudar a 

minha comunidade a sair da precariedade da saúde. As pessoas tinham aquelas 
casas caindo, não havia saneamento básico na nossa cidade... Conseguimos 
colocar filtros nas casas, e hoje, em nossas comunidades, a maioria no centro 
da minha cidade não tem mais casa de taipa, somente casa de alvenaria. 
Incentivamos a comunidade a fazer as obras de mutirão. Outra contribuição foi 
a redução da mortalidade infantil na minha comunidade, pois hoje quem morre 
mais são os idosos, não as crianças. Em na nossa área, nunca mais morreu uma 
mulher de parto. Todas elas já vão parir diretamente no hospital. Mudamos esse 
quadro de mortalidade infantil neonatal, do controle dos hipertensos. Sempre faço 
palestras fora da minha cidade e sempre que posso estou contribuindo com outros 
municípios no meu e em outros estados. Com isso estou contribuindo com o SUS.”

Lione Aparecida Santos (MG)
“Um trabalho importante que fizemos foi conseguir a redução da 

mortalidade infantil, deixando o cartão de vacinação das crianças em dia, fazendo 
o acompanhamento de pessoas com problemas de hipertensão, pois o agravo do 
seu quadro é muito maior. É esse o meu trabalho.”

Lourdes Morais (PE)
“Sempre lutamos por um atendimento de melhor qualidade na saúde. Lembro 

que, quando fui parir o meu filho, fiquei em uma salinha porque não tinha INSS. 
Quando o SUS veio, mudou e acabou com isso. Todo mundo tem direitos iguais. 
Mas poderia ser melhor. O atendimento que me deixa mais aborrecida não é nem o 
do SUS, mas o do gestor, porque você encaminha com toda a orientação, esperando 
que essa pessoa seja bem recebida lá, que tenha o medicamento, que tenha uma 
cama ou uma maca para ela ficar, mas, quando chega, se decepciona. Isso também 
está mudando para melhor. Que o SUS não nos deixe faltar mais nada.”

Lucia Gutenberg (BA)
“Minha maior contribuição para o Sistema Único de Saúde foi estar com 

a comunidade e fazer com que ela seja reflexiva. Focávamos só em nossa 
comunidade e perdemos a noção de totalidade. Com o Programa Agentes 
Comunitários de Saúde, com o SUS como um todo, o Agente Comunitário de 
Saúde está tentando internalizar esse processo do Sistema Único e, como tal, 
nos sentimos também construtores do Sistema. Também estamos fazendo com 
o que as pessoas se sintam cidadãs e busquem conosco o que há de melhor. O 
SUS mudou muito nossa realidade, em todos os sentidos, hoje temos Unidade 
de Saúde dentro da nossa comunidade, pelo Programa Saúde da Família. Isso já 
é um grande avanço. Quando imaginaríamos ter um médico que pudesse visitar 
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as nossas famílias, mesmo não conseguindo alcançar a demanda, que é muito 
grande e não cobre toda a área? Quando poderíamos imaginar uma enfermeira 
em casa fazendo curativo, atendendo? Hoje, até o dentista da Unidade vai lá e já 
faz o procedimento nas famílias. Eu sou apaixonada pelo SUS.”

Luzia Rosa da Silva – “Milu” (PE)
“Sou Conselheira de Saúde e participo do Conselho há anos. Mesmo quando 

ainda não era Conselheira, eu estava sempre ali, reivindicando, questionando sobre 
nossas necessidades. No momento em que oriento uma gestante, um idoso, um 
hipertenso, um diabético, estou contribuindo com o Sistema Único de Saúde para que 
o doente tome a sua medicação, para não precisar ser internado, não precisar ir para 
a UTI, não precisar usar uma medicação mais forte. Com isso, estou contribuindo 
para o SUS. No momento em que estou no Conselho de Saúde mostrando o que a 
comunidade precisa, nas questões de orientação, estou contribuindo para o SUS. 
Por isso, eu tenho certeza da minha missão para com o SUS.”

Márcia Aparecida Araújo (GO)
“O que fizemos de mais importante foi levar informações para as nossas 

comunidades. Até mesmo nós aprendemos com o dia a dia. As informações, os cursos que 
fiz na área de saúde, como o de auxiliar de serviços técnicos, tudo isso ajudou a melhorar 
a saúde da minha população, não só as famílias que visito, mas a comunidade incluída.”

Maria de Lurdes Silva (CE)
“A maior contribuição foi na redução do índice da mortalidade infantil.”
Maria dos Anjos (PE)
“A minha maior contribuição foi a de ajudar as pessoas a alcançarem sua 

cidadania, a se valorizarem e a saberem escolher os políticos em quem votar. 
Minha maior alegria é ver que eles estão me valorizando, e que dizem: ‘Eu fiz 
aquilo que você mandou. Eu fiz aquilo que a senhora pediu. A senhora me ensinou 
a fazer isso. Eu escolhi os políticos em quem eu vou votar’. O objetivo é que elas 
não sejam submissas, mas que saibam se valorizar. Outra grande alegria é ver 
o grupo de mulheres com o qual trabalho dentro da comunidade já há 16 anos, e 
aquelas meninas que acompanhei já casadas, exercendo a cidadania que ensinei 
a elas. Esse foi o fruto do meu trabalho.”

Maria Garcia Diniz (RJ)
“A minha contribuição foi tentar desenvolver um trabalho de melhor 

qualidade. Trabalhar a promoção, a orientação, que é o que eu mais tento. Eu 
quero continuar esse trabalho.”

Maria Inês Rodrigues Carrias (GO)
“Ele tem contribuído na parte de orientação ao cidadão. Muitos sabem seus 

direitos, mas esquecem seus deveres. Orientamos quanto aos seus direitos, mas 
também os deveres em relação ao SUS.” 
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Maria José (RJ)
“São as informações que trago do território, das famílias, para mostrar o 

que está acontecendo, para ver que aos pouquinhos está havendo um retorno.”
Maria José Adolfo Alves (GO)
“Esclarecimento para a comunidade, pois acho que eles não estavam 

sabendo dos seus direitos. Fizemos seus cartões e sempre somos questionadas 
sobre alguma coisa que eles tenham dificuldade.”

Maria Leonarda Silva Marcelino (CE)
“A maior contribuição que eu dei foi apresentar o SUS ao nosso lugar, e ver 

que estamos trabalhando e levando os resultados para o Pacs, trazendo nossas 
demandas, mostrando nossos trabalhos e as dificuldades. Quando precisávamos 
de uma consulta, precisávamos marcar de madrugada. Hoje, vemos que não 
precisa correr mais atrás disso. A Agente Comunitária de Saúde marca para o 
paciente, leva-o, e o paciente já consegue fazer tudo naquele mesmo dia.” 

Mariana Martins de Oliveira (BA)
“Minha maior contribuição são os dados que busco, que tenho no dia a 

dia das famílias com quem trabalho, repassando isso para o Sistema Único de 
Saúde. São os dados que passo, desde pesar a criança, acompanhar as vacinas, 
acompanhar os hipertensos, os diabéticos e as gestantes. Esses dados que eu 
passo mês a mês para a Unidade de Saúde são a minha maior contribuição.”

Maricleide (PE)
“A minha maior contribuição é fazer o que realmente preconiza o SUS: 

é ver a mortalidade infantil diminuindo, fazer o acompanhamento das famílias, 
ver diminuindo o crescimento desordenado de crianças, dar educação, evitar que 
várias doenças se proliferem, pois a saúde, com os Agentes Comunitários de 
Saúde, melhorou bastante.” 

Marilene (RJ)
“A minha vontade, o meu amor pelo trabalho, essa coisa de fazer a promoção 

social e a prevenção, essa é a diferença, e o SUS pode ganhar muito com isso.”
Marinalva Coelho Neto (MA)
“Minha contribuição é passar as informações da comunidade, do nosso dia 

a dia, dos nossos valores, informando, buscando, interagindo. A contribuição que 
damos é a informação.”

Maristela Ribeiro Soares Pereira (PI)
“Acho que a nossa maior contribuição foi a redução da mortalidade infantil. 

Hoje, no meu estado, considero que a vacinação foi incentivada pelos Agentes 
Comunitários de Saúde.” 

Marlúcia (GO)
“A maior contribuição é a orientação às famílias, ajudar quanto ao 
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esclarecimento do que é o SUS, ensinar as famílias a reivindicarem os seus 
direitos quanto ao Sistema Único. Antigamente, só se consultava quem tinha 
dinheiro ou instituto. Hoje, não. Todo mundo tem direito ao SUS.”

Mirian (RJ)
“Foi levar o conhecimento para as famílias, o conhecimento que adquiri 

sobre o SUS.” 
Neiva (BA)
“Os dados que passamos todo mês sobre tudo o que acontece na nossa 

área, tanto do índice de falecimentos quanto dos acompanhamentos que fazemos. 
Se não fosse por nós, jamais saberiam o que estava acontecendo naquela área.” 

Rozilda Rodrigues Sodré (BA)
“Eu, como cidadã, tenho feito a minha parcela de contribuição todos os 

dias. Acredito que o SUS é o maior e o melhor plano de saúde que temos, pela 
sua universalidade.” 

Ruth Brilhante (GO)
“Redução do índice de mortalidade infantil, aumento do índice de 

vacinação, o controle do pré-natal, redução de doenças – essas são as minhas 
maiores contribuições.” 

Sandra (RJ)
“Foi a prevenção. Por exemplo, muitos idosos nem sequer sabiam que 

existia o Centro de Saúde, pois estava tudo abandonado. Eram pessoas que 
moravam sozinhas e que não tinham família. Hipertensos, diabéticos e até com 
vírus de HIV. Tentei ajudar essas pessoas, trazendo-as para a nossa equipe, 
para solucionar aqueles problemas, muitos deles resolvidos. Hoje, eles fazem 
tratamento, acompanhados pelo PSF, e são visitados na sua residência pela 
equipe técnica dos Agentes Comunitários de Saúde.”

Tereza Ramos (PE)
“Vou dar um exemplo concreto. Em cada dez crianças da minha região, 

nove tinham o cartão de vacina atrasado. Hoje, você não encontra isso. Virou 
pelo avesso. Talvez você encontre um, mas é raro encontrar uma criança com 
o cartão de vacina atrasado e, quando está atrasado, é porque o servidor fez 
greve na hora de a mãe vacinar. Normalmente, as mães não atrasam. Acho que 
essa foi uma contribuição muito importante que fizemos, porque é um trabalho 
de conscientização. Temos a vacina como exemplo, mas também o pré-natal, a 
procura pelo exame de prevenção contra o câncer, a mudança da organização 
da vida dentro de casa, da higiene, da limpeza, do meio ambiente. Acho que 
contribuímos muito com essas questões.”
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Valdeni (CE)
“Acho que a maior contribuição que demos para o Sistema foi colocar dentro 

do ambiente político a estatística para que o SUS soubesse, de fato, quem são 
as pessoas a quem ele tem que atender e como é que ele tem que atender, pois 
isso é o que realmente fazemos no nosso dia a dia. Colocamos à disposição dos 
nossos gestores as quantidades, mas também exigimos que eles atendam a essa 
quantidade de pessoas com qualidade, pois isso é o que precisamos e é o que a 
população realmente merece. A população é muito carente, não tem condições de 
pagar uma consulta particular na hora em que está precisando, e o SUS tem que 
oferecer essa consulta com profissionais de qualidade, para que essas pessoas 
também não fiquem tão à mercê da sorte. Precisamos de maior contribuição para 
o SUS para que ele se fortaleça mais ainda e o nosso Brasil em si.”

Vânia (RO)
“Como Agente Comunitária de Saúde, diria que essa contribuição tem sido 

repassar para as famílias qual é nosso verdadeiro trabalho. No ano passado, fiz um 
curso de Técnico em Agente de Saúde, e aprendi muita coisa. Ainda falta aprender 
muito mais. Como tenho só oito anos como Agente Comunitária de Saúde, ainda 
falta muito para aprender, pois conhecimento adquirimos aos poucos. Acho que eu 
tenho contribuído com isso, passando informação para as famílias.”

Vicentina de São Mateus do Maranhão (MA)
“É o reconhecimento do próprio SUS. Inclusive, na minha redação, quando 

fiz vestibular, o tema foi o SUS no Maranhão. O que eu coloquei é o seguinte: sou 
apaixonada pelo SUS. Sou amante do SUS. O SUS para mim, e principalmente 
para a classe pobre brasileira, foi a melhor coisa que poderia acontecer. Antes 
não se tinha o direito de adoecer, éramos indigentes. Muitas vezes as prefeituras 
assinavam a carteira de uma pessoa que nunca trabalhou para ter uma carteira do 
INPS e poder ser atendida, para fazer uma cirurgia ou um tratamento prolongado. 
Acontecia isso no Nordeste, no Maranhão, no meu município, acontecia muito 
isso na época do INPS. O SUS veio para globalizar. Com a municipalização do 
SUS, era necessária a figura do Agente Comunitário de Saúde para que isso fosse 
concretizado. O SUS, para mim, é a porta de entrada da vida dos pobres. Na 
minha redação, eu falei assim: ‘O SUS veio para todos. Um rico pode fazer tudo 
particular, mas, na hora que o problema é mais caro, ele corre para o SUS. Ele 
economiza dinheiro indo para o SUS. Já o pobre é o contrário. Em tudo o que é 
preciso fazer, ele corre para o SUS. O que é necessário, ele deixa de fazer porque 
ele não tem condições’.”
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Um horizonte para os próximos anos

Ana Cláudia (DF)
“Imagino os Agentes Comunitários de Saúde bem capacitados sabem mais 

do que sabemos hoje, ajudam mais. Quando temos uma dúvida, corremos até 
a doutora e perguntamos. Mais para frente, os ACS serão mais capacitados e 
poderão fazer mais.”

Antonia Macieti de Souza (DF)
“Acho que vai melhorar bastante. Pelo menos é isso que procuramos fazer.”
Antônia Regina de Souza Moura (CE)
“Não imagino esses Agentes Comunitários de Saúde que vão entrar agora 

como um alicerce, como eu fui. Eu os imagino chegando com a casa arrumada, 
tudo pronto, só para eles administrarem.” 

Antônia Vicenira (AM)
“Na minha cidade, nenhum Agente Comunitário de Saúde é efetivado. O 

sonho da nossa categoria é conseguir a efetivação dos Agentes Comunitários de 
Saúde e dos Agentes Comunitários de Endemias. Eu acredito que, daqui a mais 
algum tempo, a categoria da saúde seja mais reconhecida.”

Edilene (RO)
“Daqui a 20 anos, teremos mais consciência das coisas, mas também acho 

que as oportunidades nos proporcionarão mais respeito. Daqui a 20 anos, todos terão 
acesso aos hospitais, melhores estudos para podermos ajudar mais. O PACSestará 
melhor do que já é. Em 20 anos, muitos dos agentes que hoje têm vontade de fazer 
faculdade estarão formados, até mesmo na área da saúde.”

Edinês Andrade do Nascimento Lima (TO)
“Não dá para imaginar. São sonhos e mais sonhos. A minha expectativa de 

vida é muito grande e a vontade de trabalhar cada vez melhor.”
Elenita Raolim (CE)
“Meus colegas Agentes Comunitários de Saúde serão pessoas realizadas 

como profissionais. Eles encontrarão o caminho aberto para essas suas 
expectativas.”

Eva Lopes (SP)
“Queria vê-los realizados profissionalmente, como categoria, crescendo 

em sua profissão como acontece nas outras categorias. Até então, muitos estão 
se desviando. Por exemplo, Agentes Comunitários de Saúde estão fazendo curso 
de auxiliares de enfermagem por questão financeira. Queria vê-los felizes com a 
sua profissão, com orgulho de serem Agentes Comunitários de Saúde, mais bem 
remunerados e mais felizes.”
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Francismar Sabiá de Souza (RO)
“Imagino que, se houver uma melhora nos salários, se todas essas promessas 

que eles vêm fazendo se cumprirem, seremos uma equipe mais imbuída, mais preparada, 
e seremos profissionais mais felizes com a nossa profissão.”

Irene Amaral de Souza (PB)
“É difícil de imaginar, mas penso que ele vai ser um profissional de nível 

superior, que deve mudar muita coisa, como as visitas domiciliares. Não vai ser 
mais necessário ser como é hoje. As pessoas estarão mais educadas. Os Agentes 
Comunitários de Saúde também estarão com um nível mais elevado.”

Irlândia (CE)
“Espero que daqui a 20 anos não haja mais doenças nas casas, que eu 

esteja aposentada, que tudo tenha melhorado. Espero que quem venha a me 
substituir consiga desempenhar o trabalho como eu estou tentando e que dê o seu 
melhor como eu dou o meu.” 

Jéssica (GO)
“Acho que o Sistema já estará bem mais evoluído. Falo isso pelas pessoas, 

mas não sei se daqui a 20 anos ainda estarei viva, se ainda estarei trabalhando. 
Recomendo às pessoas que entrem no Pacs para lutar.” 

Joana Souza de Barros – “Noquinha” (MA)
“Eu imagino que até chegarem os 20 anos não estarei mais aqui. Quanto 

aos que virão, imagino que sejam capacitados, que tenham também um curso 
superior na área da saúde, pois a qualificação profissional é muito importante. Na 
época em que começamos, só precisava saber ler e escrever. Hoje, exige-se o 
ensino fundamental, mas o que o povo brasileiro precisa mesmo é de educação, 
de formação, para poder trabalhar com mais segurança nas comunidades.”

Lione Aparecida Santos (MG)
“Eu não consigo visualizar como vai ser esse trabalho daqui a 20 anos. Sempre 

muda. As coisas mudam muito rapidamente, tanto a comunidade quanto a gestão do 
município, e por isso fica difícil imaginar. Eu espero que esteja muito melhor.”

Lourdes Morais (PE)
“Eu gostaria muito que mudasse para melhor, mas não acontece, não. O 

pessoal esquece o passado muito rápido. Diz que aqui ninguém é museu para 
viver do passado. Ninguém viu que era eu quem participava dos movimentos 
populares, que vinha de ônibus quebrado, fazendo escalas pelas estradas. Em 
1986, formamos a Associação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde em 
todos os estados do Brasil. De lá para cá, quantos anos fazem que nos tornamos 
uma Confederação, onde ela está? Fomos nós, um grupo de nove estados, que 
fizemos isso.”



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

100

Lucia Gutenberg (BA)
“Temos muita perspectiva para o futuro, mas vemos também que falta 

vontade política para essas nossas aspirações. Haverá um controle social muito 
melhor, haverá Atenção Básica para todos, a comunidade entenderá de fato o que 
é o SUS e lutará por aquilo que é nosso. Daqui a 20 anos, estaremos muito melhor, 
haja vista que o SUS já faz parte de uma nova história. Para quem começou 
como nós, fazendo um trabalho tão simples de Agente Comunitário de Saúde, 
nem sequer imaginaria que chegaríamos tão longe. Formamos nossa Associação, 
depois veio a Federação, e não podemos esquecer que os Agentes Comunitários 
de Saúde fazem parte do SUS também, somos referência. Daqui a 20 anos, o 
ACS será mais esclarecido, não só como categoria, mas também como um todo, 
nas conquistas que precisamos, na melhoraria da qualidade do nosso trabalho 
diante da qualificação profissional. Eu vejo o futuro de forma muito positiva.”

Luzia Rosa da Silva – “Milu” (PE)
“Somos a maioria, graças a Deus. Em tudo somos a maioria, 

principalmente como ACS, tirando pelo meu município, em que quase 80% dos 
ACS são mulheres e 20% são homens. Digo a elas que precisam ter coragem 
desde o início. Daqui a 20 anos, não vou estar trabalhando como ACS, espero 
estar aposentada, só dando conselhos, mas por perto e sempre acompanhando. 
Sei que vai começar tudo de novo, mas estou aqui para recomeçar. Digo a 
elas que nunca, nunca, nunca, por maiores que sejam os problemas, nunca 
enfraqueçam, continuem servindo.”

Maria Antônia (RJ)
“Nós vamos caminhando a passos de formiguinha, mas estamos chegando 

lá. Eu também estou quase na idade de parar. Espero que esse trabalho de 
formiguinha progrida bastante para a população do futuro. Isso para o bem do 
Brasil. Acho que esse é um trabalho muito bonito, o de chegar à comunidade, de 
facilitar o acesso ao morador para trazê-lo ao posto de saúde porque muitos deles, 
às vezes, querem vir, inclusive o dependente químico, de cocaína, de crack, mas 
tem vergonha, medo, acha que se chegar aqui vai ser preso. Tendo contato comigo 
antes, facilita. Às vezes, a pessoa vem suja, não tem roupa, tem vergonha de vir por 
não ter o que vestir, por não ter sabão, ou como tomar banho, e você vai e ajuda 
no que puder. Eles vêm numa boa. O Agente Comunitário de Saúde é fundamental 
nesse programa. Se não formos nós, ele não vai fluir nunca, nunca, nunca, nunca.”

Márcia Aparecida Araújo (GO)
“Vamos crescer muito. O Programa só está começando, está crescendo 

devagarzinho, e a cada ano que passa ele se torna mais compensador, 
comprometido. O que se tem a analisar é se você gosta mesmo, porque os 
desafios são muitos, a começar pelas famílias que você visita, não sendo, às 
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vezes, bem-aceito. Os desafios são muitos, mas acho que a condição dos Agentes 
Comunitários de Saúde só tende a melhorar a cada dia.”

Maria de Lurdes Silva (CE)
“Cada vez mais felizes. O estado do Ceará foi pioneiro. Em 1987, criou-se 

um programa emergencial, quando foram contratados Agentes Comunitários de 
Saúde. Sentiu-se a necessidade e foi criado o Programa Agentes Comunitários de 
Saúde em 1988. Daqui a 20 anos, quem estiver nesse Programa estará feliz, e eu 
quero estar junto. Ser Agente Comunitária de Saúde é muito importante.” 

Maria Garcia Diniz (RJ)
“Espero que eles sejam mais valorizados do que são. O Agente Comunitário 

de Saúde é o olho, o pé, ele é tudo para a Unidade de Saúde. O médico que está 
ali tem que atender muita gente. O Agente Comunitário de Saúde é um elo, é 
o vínculo. Eu me lembro que, lá na minha comunidade, não era nem na minha 
equipe, tinha uma paciente psiquiátrica com a qual a equipe não conseguia 
estabelecer um elo. O elo foi através do Agente Comunitário de Saúde. Quando 
ela ia à Unidade para fazer consulta, ela procurava o ACS. Ela criou um vínculo 
muito grande e acho que isso aí tem que ser muito mais valorizado. O Agente 
Comunitário de Saúde é a força da estratégia.”

Maria Inês Rodrigues Carrias (GO)
“Vejo todos os Agentes Comunitários de Saúde como futuros enfermeiros, 

como eu, formados e buscando cada vez mais o aprendizado e o conhecimento. 
Acho que é disso que a população precisa, de pessoas que sejam capacitadas e 
que estejam à frente para poder dar uma boa orientação.”

Maria José (RJ)
“Quero ver os Agentes Comunitários de Saúde muito bem, que eles 

procurem reivindicar os seus direitos.”
Maria Leonarda Silva Marcelino (CE)
“Será cada vez melhor. Há cinco anos, quando comecei, o alicerce já estava 

começado. Fortalecemos o alicerce. Espero que, daqui para frente, melhore cada 
vez mais o trabalho, até quando eu me aposentar, que melhore e que cada Agente 
Comunitário de Saúde possa dar uma contribuição cada vez melhor para que eles 
possam repassar para as famílias deles também o mesmo que nós temos hoje, 
que nós não damos mais porque nossa capacitação não é abrangente; a cada dia 
que vai passando as coisas evoluem e melhoram. Por isso, eles poderão trabalhar 
cada vez melhor daqui para frente.”

Mariana Martins de Oliveira (BA)
“Espero que eles estejam a cada dia melhores. Daqui a 20 anos, mais ainda. O 

município não pode ficar sem os Agentes Comunitários de Saúde porque são eles a base 
de tudo. Todas as informações chegam através dos Agentes Comunitários de Saúde.”



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

102

Maricleide (PE)
“Ser Agente Comunitário de Saúde parece estar no sangue, uma coisa que 

vicia. Temos que estar na comunidade. temos que fazer o bem. Eu me sinto assim, 
fazendo o bem. Se eu não o fizer, não estou feliz.” 

Marinalva Coelho Neto (MA)
“Todos uniformizados, trabalhando honestamente, valorizados, só vai ser 

ACS aquele que realmente quiser. Hoje, encontramos na minha comunidade 
pessoas que estão sendo ACS por falta de opção, porque não há emprego. A 
cada dia, o ACS está sendo mais valorizado. Vai haver agora esse curso. Muitos 
dizem assim: ‘Eu gostaria de ter outra profissão. No momento não tenho. Quando 
eu tiver esse curso, vou deixar de ser ACS’. Daqui a 20 anos, estaremos bem 
melhor do que hoje.”

Marilene (RJ)
“A imagem já se passou aqui na minha cabeça. Imagino tudo isso em relação 

a esse trabalho com a comunidade, com toda a liderança e que todos estejam 
abraçadinhos, lutando por esse Programa de Saúde da Família, trabalhando pela 
comunidade, com a promoção, com a prevenção, com o trabalho nos grupos da 
melhor idade, com os jovens e adolescentes, com muitos projetos, envolvendo 
fábricas, mercadinhos, vários projetos, trabalhando com toda essa galera, com a 
promoção das nossas criancinhas, aquelas que estão pisando na lama, elas são 
o futuro do país.”

Marlúcia (GO)
“Ganhando muito bem, sendo bem remunerados, entendendo mais qual é o seu 

trabalho, porque até hoje tem gente que não entende muito bem qual é o seu trabalho.”
Marta Sanches (SP)
“Eu diria que eles trabalharão felizes, reconhecidos como profissionais da 

saúde, cada um com o seu notebook debaixo do braço, tendo a liberdade de 
administrar a sua área no seu computador, tendo maior liberdade de expressão, 
porque nem tudo o que se pensa e se sabe se pode falar. É isso que eu espero 
para os Agentes Comunitários de Saúde. Que sejam reconhecidos.”

Mirian (RJ)
“Vejo o ACS muito bem estruturado, formado, muito bem capacitado.”
Neiva (BA)
“Imagino e gostaria que fossem bem mais preparados do que agora. Que 

fossem bem mais valorizados para podermos fazer o trabalho bem melhor para a 
comunidade.”

Rozilda Rodrigues Sodré (BA)
“Queria que as coisas tivessem a sua evolução na mesma proporção que 

nós queremos. Eu faço essa referência a você, nesse túnel do tempo, sendo você a 
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primeira coordenadora do Pacs, que foi a introdução desse trabalho. Ver você aqui 
assim, para mim é bastante gratificante saber que foi o limiar desse começo, com 
essa proporção e com todos os valores que você tem defendido. Voltar no túnel do 
tempo é como se nós estivéssemos vendo esse crescimento a cada dia, e esse 
crescimento tem proposto todas as viabilidades que o profissional de Saúde tem 
como referencial para as ações públicas.”

Ruth Brilhante (GO)
“Vou ser sincera. Antigamente, trabalhávamos mais com o espírito voluntário, 

com o coração. Hoje, estamos trabalhando com alguns da categoria que querem ser 
Agentes Comunitários de Saúde somente por causa do salário, que só pensam em 
trabalhar se tiverem dinheiro. Acho que, daqui a 20 anos, muitos vão entrar só por 
interesse. Atualmente, essa é uma categoria organizada, que tem reconhecimento 
trabalhista, com um belo piso salarial e um plano de carreira dentro da Constituição 
Federal. Eles não pegaram a fase da luta, quando passamos fome para ir ao Ministério 
reivindicar. Tomávamos banho nas piscinas do Ministério ou na Rodoviária, dormíamos 
na grama, em colégios, no chão. Você acompanhou a nossa mudança. Hoje, quando 
eles chegam, já têm um hotel para ficar. Entram hoje e no mês que vem já recebem 
salário, não passam meses sem receber. Daqui a 20 anos, não vai haver a atitude de 
trabalhar de coração.”

Sandra (RJ)
“Creio que eles serão bem mais capacitados e estruturados, e espero que 

o PSF nunca acabe. Acho que o PSF foi muito importante para o SUS. Teve muita 
contribuição.

Tereza Ramos (PE)
“Essas mulheres serão auxiliares de enfermagem. O Programa está 

seguindo por um caminho que imagino. Daqui a cinco anos, muitas de nós 
estaremos nos aposentando. Eu, particularmente, estou esperando um salário 
melhor para me aposentar. Imagino que teremos um grupo enorme de ACS na 
rua, na sua maioria tratando mal o usuário, sem se preocupar com as informações 
para repassar, falando por cima do ombro, brigando por um salário melhor e 
fazendo greves.”

Valdeni (CE)
“O Agente Comunitário de Saúde terá uma formação melhor, com nível 

superior, para que ele possa, de fato, atender as pessoas que necessitam dos 
Agentes Comunitários de Saúde, com muita qualidade e com um salário justo. 
Trabalhamos de sol a sol, e muitos não têm direito a receber fardamento, outros 
não têm direito a receber protetor solar, não têm transporte para se locomover 
dentro das suas áreas de abrangência, muitos no nosso município trabalham em 
nove ou até 12 áreas. Creio que daqui a 20 anos tudo será bem mais fácil mesmo, 
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porque fizemos um caminho e todos terão que percorrê-lo para que realmente 
tenhamos um serviço de qualidade e reconhecimento nacional para todos esses 
profissionais que estarão aí.”

Vânia (RO)
“Seremos pessoas importantes, porque o SUS vai dizer que os Agentes 

Comunitários de Saúde são a base de todo o Sistema e de toda a saúde. Estamos 
lá, conhecendo o problema verdadeiro e trazendo-o para poder buscar uma 
solução. Quero que o Agente Comunitário de Saúde seja um profissional de 
extrema importância.”

Vicentina de São Mateus do Maranhão (MA)
“Como as precariedades que já tivemos no passado, estamos agora 

avançando e melhorando, e por isso acredito que em 20 anos podem surgir outros 
problemas, mas os de hoje estarão amenizados, a exemplo dos salários. Não 
existe um salário fixo no país. Cada estado paga o salário diferenciado. Gostaria 
que todos tivessem os mesmos direitos, compromissos e salários, porque às 
vezes nos preocupamos tanto com os direitos e nos esquecemos dos deveres. 
O curso técnico está vindo aí para atender a todos os Agentes Comunitários de 
Saúde, e, quando eles concluírem todas as suas etapas, terão outra cabeça, outra 
filosofia de trabalho e outra concepção de SUS. Em tudo isso, não haverá as 
dificuldades de hoje. Quando decidirmos fazer a nossa lei, os deputados disseram 
que não íamos conseguir, mas conseguimos. Daqui a 20 anos, eu não estarei 
mais trabalhando, mas quero presenciar a vida do Agente Comunitário de Saúde 
bem melhor do que a que eu vivo hoje.”

Ecos de sonhos coletivos

Ana Cláudia (DF)
“Enquanto Agente Comunitária de Saúde, tenho o sonho de poder fazer 

tudo pelo paciente e de ajudar. Por exemplo: a consulta.” 
Adirani Malaquias (SE)
“Os meus sonhos são muito grandes. Estamos conquistando muita coisa, 

mas sempre ouço as nossas pioneiras contarem as histórias de como progrediram. 
Cada vez mais a valorização da mulher se concretiza; assim acredito que alguns 
dos meus sonhos estão prestes a se concretizar.” 

Antonia Macieti de Souza (DF)
“Termos nossa unidade em nossa microárea, consultórios, salas de reuniões 

para que possamos oferecer melhor o nosso trabalho para a comunidade. Onde 
trabalhamos só existe um posto, mas são duas equipes. Sempre é muito cheio. 
Quando um médico está atendendo, a enfermeira tem que estar lá fora.” 
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Antônia Regina de Souza Moura (CE)
“O meu sonho agora é me aposentar e depois só ajudar as famílias da 

maneira que eu gosto. Quando comecei, eu não ganhava nada, mas ajudava 
porque gostava.” 

Cleonildes (GO)
“O meu sonho é fazer muito em minha base. Infelizmente, as Agentes 

Comunitárias de Saúde em nosso município passam por muitas dificuldades, por 
exemplo, a impossibilidade de marcar uma consulta para uma pessoa de idade. 
Nem tudo está em nossas mãos.”

Edilene (RO)
“Eu queria fazer a faculdade de Medicina e especialização em pediatria. Eu 

tenho esse sonho e vou pedir a Deus para me ajudar.”
Edinês Andrade do Nascimento Lima (TO)
“O meu sonho é continuar a trabalhar com a sociedade para poder ajudar 

as pessoas e mostrar o quanto podemos crescer. Venci saída do nada, e hoje me 
considero uma pessoa feliz.”

Edje (SE)
“Além de um salário melhor, mais digno, de sermos realmente reconhecidos 

pelo nosso trabalho, eu tenho outros sonhos. Quero fazer o curso de Enfermagem, 
mas também quero continuar sendo Agente Comunitária de Saúde.” 

Elenita Raolim (CE)
“São tantos! Quando eu tive o meu último filho, o Marcelo Henrique, que 

hoje tem 14 anos, na época não tínhamos carteira assinada nem a perspectiva 
da Lei Federal. Estávamos correndo atrás, mas existia determinação. Um mês 
de descanso para parto normal e dois meses para parto cesariana. No estado, 
era assim. O que fiz naquela época? iFalei para a nossa coordenadora: ‘Como 
eu defendo o aleitamento materno se, no momento em que terei o meu filho, não 
poderei fazer isso?’ O meu caso chegou ao Estado. Foi quando conversei com 
o secretário de Saúde à época, Dr. Anastácio, e daí foi mandada uma circular 
para todo o estado, começando daí a nossa vitória. A partir daquele dia, as 
Agentes Comunitárias de Saúde teriam quatro meses de licença para poder 
ficar com os seus filhos para a amamentação. No município, existia o Programa 
É Preciso Ter Peito. Ele fez dez anos com meu menino, e eu fui uma das mães 
que recebeu a honra ao mérito por ter tido peito para enfrentar o gestor daquela 
época. Quem era a Agente Comunitária de Saúde? Nós nem existíamos. Antes 
da Lei n. 10.507, nem sonhávamos em existir. O meu sonho hoje, além de 
todos aqueles que já realizamos, é o piso salarial nacional para os Agentes 
Comunitários de Saúde e para os Agentes de Combate às Endemias. Quando 
esse sonho for realizado, aí, sim, nós podemos correr atrás das outras coisas 
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também. O meu sonho maior é ver o SUS realmente do jeito que queremos, não 
como temos. Não é proibido sonhar.”

Eucilene Pereira Martins (AM)
“O meu sonho como mulher e como Agente Comunitária de Saúde 

é conseguir para a minha categoria o que eles esperam de mim, que eu os 
represente. No meu município, para os Agentes Comunitários de Saúde e para os 
Agentes de Endemias, é conseguir a nossa efetivação, que o piso nacional seja 
respeitado. Como mulher, o meu sonho é ser psicóloga, é fazer uma Faculdade.”

Eva Lopes (SP)
“Eu sonho com tanta coisa! Meu maior sonho é ver os Agentes Comunitários 

de Saúde reconhecidos nacionalmente, em todos os níveis, não tendo dificuldades 
com salários.”

Francismar Sabiá de Souza (RO)
“Muita garra e muita luta, que não desistam nunca de melhorar e de serem 

realizadas, e que sejam felizes em casa.”
Irene Amaral de Souza (PB)
“O meu sonho e o de todos é consigamos a efetivação dos Agentes 

Comunitários de Saúde no Brasil. No meu município, já somos efetivadas, mas 
queremos que seja no Brasil; que melhorem os salários e as condições de 
trabalho; que os gestores reconheçam mais o trabalho dos Agentes Comunitários 
de Saúde.”

Irlândia (CE)
“Eu tenho um orgulho muito grande do meu posto, por ser um posto que as 

pessoas elogiam, apesar das críticas. O meu sonho é que o PSF melhore cada vez 
mais. Com isso, vai ajudar a facilitar mais o meu trabalho, que vai ficar mais fácil.”

Jéssica (GO)
“O meu sonho é alcançar os nossos objetivos: ser mais valorizada, alcançar 

o nosso piso salarial digno e vencer essa luta. Se Deus quiser, nós vamos vencer.”
Joana Souza de Barros – “Noquinha” (MA)
“Em meus sonhos, os Agentes Comunitários de Saúde recebem um salário 

digno para que todos trabalhem mais satisfeitos. Eu sonho em ter um curso 
superior.”

Lione Aparecida Santos (MG)
“Meu sonho é ter o nosso trabalho reconhecido de uma forma verdadeira. 

Termos apoio para trabalhar com a comunidade. Eu queria ter um PSF ideal. Ter 
um curso para trabalhar e ver o resultado de forma clara e nítida porque, a partir daí, 
até a comunidade vai valorizar mais o que estamos fazendo. Não adianta querer 
fazer o trabalho ‘a’, ou ‘b’ e não ter recurso, não saber o que está acontecendo, 
não ter como fazer. A comunidade também vê o que está acontecendo e se volta 
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contra você porque perde uma parte do reconhecimento dela naquele trabalho. Eu 
queria que pudesse ser assim.”

Lourdes Morais (PE)
“O meu sonho é saúde e educação. Sem elas você não é nada.”
Lucia Gutenberg (BA)
“Eu tenho o sonho de poder ser ouvida, mas não só pelo gestor. Que 

tenhamos consciência política, que não precisemos brigar como é hoje. Quando 
isso acontecer, vai ser um momento também de mudança da nossa história. O 
sonho da Lucia mulher é me formar em Pedagogia. Depois de 50 anos, voltei a 
estudar e me sinto como se fosse uma criança entrando no jardim de infância. 
Estou muito feliz com todo esse processo de reconstrução.

Luzia Rosa da Silva – “Milu” (PE)
“No início, era chamada por bolsista. Passamos quase dez anos como 

bolsistas. Avançamos muito, parece que foi ontem. Hoje, do jeito que está esse 
avanço, estamos realizando nossos sonhos. O primeiro é sermos reconhecidas. 
O segundo é ter um salário digno. Costumo dizer que somos o Bombril da 
comunidade porque todos os trabalhos que vêm para a nossa Secretaria são para 
os Agentes Comunitários de Saúde. Tudo é para o ACS. 

É porque fazemos de tudo. Temos 1.001 utilidades. Quando existe uma 
campanha de vacina, é com o ACS. Recentemente, houve uma invasão de 
morcegos, e foi o Agente Comunitário de Saúde que fez os contatos na área. Uma 
vez eu até questionei aqui na Secretaria sobre o cartão do SUS, e me perguntei 
por que o ACS teria que fazer. Eles responderam que é porque nós conhecemos 
mais a comunidade. Mas na hora do reconhecimento financeiro não é o agente. Eu 
sonho um dia ser reconhecida, poder trabalhar para mudar, para comandar, poder 
dizer que, além da minha comunidade, sou também reconhecida pelo governo, 
desde o Governo Municipal até o Federal.”

Maria Antônia (RJ)
“Ninguém nasce violento, as pessoas nascem puras. É a vida que as 

transformam nisso que está aí. A violência aqui é a minoria. A maior parte é de gente 
trabalhadora. Pelo menos na minha comunidade, eu gosto de todos eles.” 

Maria de Lurdes Silva (CE)
“O meu sonho é um dia termos uma Agente Comunitária de Saúde na 

Presidência do Brasil.”
Maria dos Anjos (PE)
“Como mulher, espero me aposentar com bastante saúde. Espero também 

ensinar às mulheres serem independentes, porém parceiras do homem.”
Maria Garcia Diniz (RJ)
“O meu sonho é não haver mais ninguém com fome, todo mundo ter direito 
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ao trabalho, à escola, ao lazer. Quero que essas pessoas consigam realizar os 
seus sonhos também.”

Maria Inês Rodrigues Carrias (GO)
“O meu sonho é que tenhamos agora a PEC e que o nosso salário melhore 

um pouquinho.”
Maria José (RJ)
“Como Agente Comunitária de Saúde, já está terminando, pois vou me 

aposentar. Meu sonho de consumo é a aposentadoria e desfrutar de minha casa 
no Maranhão, criando muita galinha.”

Maria José Adolfo Alves (GO)
“Eu quero muita coisa boa. Ainda existem mulheres com muita necessidade, 

mães que não podem sair porque não têm com quem deixar as crianças, por isso 
é preciso ter várias creches para as mães poderem trabalhar e cursinhos para os 
meninos não ficarem ociosos.”

Maria Leonarda Silva Marcelino (CE)
“O sonho mais importante que tenho é o de ver a nossa comunidade com 

saúde, sem problemas, com equipamento médico, enfermeiras, dentistas, auxiliares, 
muitas agentes de saúde dentro da área trabalhando e o salário maior.”

Mariana Martins de Oliveira (BA)
“Meu sonho é termos mais valorização e reconhecimento não só das 

enfermeiras, mas também do superior. O meu sonho é que o ACS seja realmente 
valorizado, com um salário melhor.”

Maricleide (PE)
“O meu sonho como mulher é participar da criação de um mundo melhor para 

o meu filho. É ver os gestores, de um modo geral, compromissados com a política de 
saúde, não em termos de política partidária, mas com política de saúde e de educação; 
ter meu filho em um caminho melhor, um mundo melhor, um Brasil melhor, uma saúde 
melhor, e uma educação melhor, pois hoje em tudo o que eu faço penso muito nele. 
Penso na minha família, quando precisar de um médico, ter sem precisar esperar, 
morrendo à espera de atendimento. Esse é o meu sonho como mulher.”

Marilene (RJ)
“O meu sonho é ver todos os sonhos realizados, e eu estar lá, junto, mesmo 

velhinha.”
Maristela Ribeiro Soares Pereira (PI)
“É ter um bom salário, porque eu sempre digo para o meu marido assim: 

‘Eu vou ganhar melhor do que você’. Ele é da Funasa. Também quero dar um bom 
estudo para os meus filhos e para os meus netos, que estão crescendo agora porque 
é difícil, no Nordeste, em uma cidade de 82 mil habitantes, conseguirmos realizar um 
sonho assim. Quando precisamos de médicos, temos que procurar a capital.” 
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Marlúcia (GO)
“Orientar as famílias para não existirem mais doenças transmissíveis. Esse 

é o meu sonho.”
Marinalva Coelho Neto (MA)
“O meu sonho de mulher, Agente Comunitária de Saúde, é fazer a minha 

especialização em Saúde da Família. Entrei para a área da saúde e agora vou até 
o fim. Se na minha infância tivesse tido a oportunidade que eu tenho hoje, quem 
sabe seria uma médica? Nunca é tarde. Estou procurando estudar, no momento 
não posso por falta de dinheiro, mas daqui para frente quero me formar e me 
especializar. Eu vou até onde Deus me der oportunidade.”

Marta Sanches (SP)
“O meu sonho, como Agente Comunitária de Saúde e como mulher, não 

é muito diferente de ver os agentes de saúde felizes. É ser reconhecida como 
mulher, trabalhadora, cidadã, e ter os meus direitos reconhecidos.”

Mirian (RJ)
“O meu sonho é que o PSF ‘bombe’. Sou apaixonada pelo PSF e meu 

sonho é que ele chegue à reta final. Falar que ali não existem crianças morrendo, 
que os agentes não precisam ficar em cima porque as pessoas já aprenderam a 
caminhar. Eu acredito nisso.”

Rozilda Rodrigues Sodré (BA)
“O meu sonho como mulher é concluir a minha faculdade. É ter uma casa 

própria e ter um espaço em que eu possa ajudar as pessoas que estão em trânsito, 
que não têm onde ficar na nossa região.”

Ruth Brilhante (GO)
“O meu sonho é a conquista do piso salarial e do plano de carreira para 

que os Agentes Comunitários de Saúde tenham conforto na sua aposentadoria.”
Sandra (RJ)
“O meu sonho como Agente Comunitária de Saúde é poder auxiliar as 

pessoas a ter uma melhor qualidade de vida para vê-las com saúde, boa moradia, 
enfim, pessoas saudáveis.”

Valdeni (CE)
“Acho que já realizei quase todos. Tenho duas filhas maravilhosas, mas 

meu sonho de consumo, hoje, é o de ser reconhecida na profissão.”
Vicentina de São Mateus do Maranhão (MA)
“O meu sonho, como mãe e como mulher, é ver a minha família feliz. Como 

Agente Comunitária de Saúde, é ver o Programa funcionar como preconizam 
as suas diretrizes. Todos assumindo seus papéis, começando pelos médicos, 
porque hoje eles estão muito valorizados. No nosso município, por exemplo, eles 
trabalham dois dias na semana. A Portaria determina 48 horas semanais, e eu fico 
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doente quando o paciente chega ao consultório e o médico diz que vai embora 
porque já chegou o seu horário. O paciente volta, mas às vezes foi tão difícil para 
conquistá-lo e levá-lo até o consultório, que ele diz que não vai mais lá. Meu sonho 
é fazer com que o SUS funcione de verdade. Que todos os profissionais respeitem 
a vida.” 



30
 A

N
O

S D
O

 PRO
G

R
A

M
A

  D
E AG

EN
TES C

O
M

U
N

ITA
R

IO
S N

O
 B

R
A

SIL

111

VOZES E DESEJOS! 

Antonia Macieti de Souza (DF)
“Que todas as Agentes Comunitárias de Saúde façam o seu trabalho 

por amor.”
Ana Cláudia (DF)
“Quanto mais pudermos ajudar o próximo, melhor. Mulheres, somos fortes, 

somos capazes e competentes.” 
Antônia Vicenira (AM)
“Eu diria que nunca desistam dos seus sonhos. O nosso sonho é a única 

coisa que se leva para sempre.”
Adirani Malaquias (SE)
“Que elas busquem concretizar seus planos, as coisas que elas têm em 

mente. Não adianta só pensarmos e não partilharmos, temos que partilhar com 
os colegas, temos que buscar sempre melhorar, e, para isso, temos que sempre 
lutar. A discriminação ainda é muito viva, mas como nós, mulheres, somos sempre 
muito queridas – eu não estou menosprezando os homens, mas na área da 
saúde é dada às mulheres mais confiança – cabe a nós mesmas valorizar esse 
conhecimento.”

Anne Maria (PI)
“O que eu digo é que as mulheres se amem mais, que elas se deixem levar 

pelo seu coração, que não joguem fora a beleza que a mulher tem com coisas 
pequenas, e sim com as melhores coisas que nós temos no nosso país.”

Antônia Regina de Souza Moura (CE)
“A mensagem que eu deixo para elas é que entrem para trabalhar com 

força e com garra, que trabalhem de coração, pois não tem dinheiro que pague 
esse trabalho. Você trabalha debaixo de sol, de chuva, leva desaforo, ouve piada, 
está ali na porta todo dia, todo dia, até que um dia você ouve assim: ‘Entra, vem 
fazer parte da minha família’.”

Cleonildes (GO)
“Para ir em frente, olhar para o horizonte, porque nós conseguiremos o que 

queremos.”
Edje (SE)
“Que não esqueçam os seus sonhos nunca, e que lutem, pois, se não 

formos unidas, ninguém vai lutar por nós. Nós mesmas é que temos que batalhar. 
É preciso erguer a cabeça e ir à luta.”

Edilene (RO)
“A minha mensagem é a seguinte: se elas estiverem enfrentando dificuldade 
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na área em que moram, no lugar ou na comunidade, que não desistam, porque jamais 
podemos desistir de um sonho. Temos que estar sempre correndo atrás, porque se 
elas pararem e se sentarem, nunca vão realizar nada. Temos que correr atrás dos 
nossos sonhos, e não desistir, pois dificuldade todo mundo tem. De coração, digo 
que elas jamais desistam dos seus sonhos, que sigam em frente e que se sintam 
realizadas, que não façam nada por mais dinheiro, por um preço maior, mas que 
façam de coração, porque elas fazem como Agentes Comunitárias de Saúde.”

Edinês Andrade do Nascimento Lima (TO)
“Que lutem, que corram atrás dos seus sonhos. Se puderem ajudar, 

ajudem; se não puderem, tentem.”
Elenita Raolim (CE)
“De início, que todas nós, como mulheres que somos, como missionárias da 

saúde, a cada dia, peçamos a Deus a graça, a sabedoria e o discernimento para 
poder enfrentar todas as adversidades que enfrentamos nas nossas comunidades, 
saber lidar com essas situações e procurar atender da melhor forma possível o nosso 
usuário do Sistema Único de Saúde. E, como liderança que somos, não desistir 
nunca. Pedir a Deus também que dê sempre a clareza, que abra os caminhos para 
que possamos estar sempre juntas, unidas, pois tudo isso aconteceu nesses 20 
anos porque estávamos de mãos dadas. Divergências aconteceram, mas é para 
que aperfeiçoássemos mais o nosso conhecimento e o nosso entendimento. O que 
eu posso falar para finalizar é que ninguém é excelente sozinho. Existe sempre 
alguém, uma estrutura, um suporte que nos leva a um objetivo maior. Amanhã, 
será outra luta, mas o importante é que nós estamos juntas. Eu quero agradecer 
a Drª Fátima de Sousa, que com prazer eu revi, por esse momento que, para nós, 
é histórico por tudo o que fizemos ao longo desses quase 20 anos como Agente 
Comunitária de Saúde. Isso, para mim, é muito gratificante, principalmente como 
ser humano. Aprendi muito, mas ainda tenho muito o que aprender nessa jornada.”

Eucilene Pereira Martins (AM)
“Que não desistam dos seus sonhos. Ser só uma Agente Comunitária de 

Saúde não é simplesmente exercer uma função. Vai muito mais além. É adquirir 
conhecimento na área da saúde. A Agente Comunitária de Saúde precisa entender 
que ela é o fator principal dentro do Programa de Saúde da Família. No meu ponto 
de vista, como Agente Comunitária de Saúde, não somos só o elo entre a unidade 
de saúde e a comunidade, vamos muito mais além, somos muito mais importantes, 
e, quando entramos na casa de uma família para levar a saúde de forma detalhada, 
na linguagem que a comunidade entende, nós, agentes de saúde, precisamos dar 
as mãos e lutar sempre pelos nossos direitos, procurar sempre mostrar para as 
nossas autoridades que realmente nós somos importantes, que temos direitos, e 
que esses direitos precisam ser respeitados.”
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Eva Lopes (SP)
“Eu digo para elas não desistirem, persistirem, se unirem, porque falta 

muita união, e acreditarem, não deixando os sonhos morrerem. Ainda mais na 
nossa profissão, em que vemos tanta coisa ruim. É sempre a acreditar e ter fé em 
Deus.”

Irene Amaral de Souza (PB)
“Eu digo para elas que sejam muito fortes, que tenham coragem para ir à 

luta. Que elas tenham coragem e que enfrentem. A luta é difícil. Nós temos filhos, 
casa, esposo para cuidar, mas temos que ter coragem para lutar pelos nossos 
sonhos.”

Irlândia (CE)
“Nós, Agentes Comunitárias de Saúde, somos mulheres guerreiras. Não 

podemos desistir nunca, mesmo com as grandes dificuldades no campo profissional. 
Temos que estar firmes e fortes, não desistir nunca. Tudo o que sonhamos agora, 
vamos passar para as colegas que vão nos substituir. Se eu sei que o sindicato tem 
uma reunião naquele lugar, eu quero participar, quero saber o que está acontecendo, 
e gosto de repassar para as pessoas que não puderam ir. Nada vem de graça. Nada 
vem fácil. De tudo temos que correr atrás. Corram atrás dos seus sonhos, corram 
atrás das melhorias, e não desistam nunca.”

Jéssica (GO)
“Ter coragem, lutar pelos seus objetivos, porque sem luta não se consegue 

nada. Tem que lutar para conseguir.”
Lione Aparecida Santos (MG)
“Força, minhas amigas. Força, porque ser mulher é difícil. É uma tripla 

jornada. É um trabalho desgastante para a comunidade. Há algumas que estudam, 
há outras que têm uma dupla jornada de trabalho, outras que trabalham de dia e de 
noite, e nós precisamos de força, de coragem, de perseverança e, principalmente, 
ter fé em Deus. ‘Tudo posso naquele que me fortalece’.”

Lourdes Morais (PE)
“Eu vou dizer que, se estiver faltando alguma coisa, se daqui para lá 

não conseguirmos tudo o que queremos, que elas continuem a luta para buscar 
sempre a melhoria do nosso trabalho e das nossas comunidades.”

Lucia Gutenberg (BA)
“Que elas acreditem muito mais, muito, muito mais mesmo. Eu fui aquela 

mulher que para poder vencer passou 12 anos da vida acordando de madrugada. 
Achei que a minha vida já tinha acabado. Só que o Programa, para mim, foi a 
minha carta de alforria. Renasci e acho que por isso eu não gosto de relembrar 
muito aquela época. É por isso que aprendi a lutar, aprendi que a mulher tem que 
acreditar nela mesma.”
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Luzia Rosa da Silva – “Milu” (PE)
“Que continuem, que sejam essas pessoas fortes, porque as mulheres em 

si são muito fortes. Às vezes, nós nos esquecemos da força que temos. Somos 
mulheres, donas de casa, mães, cuidadoras dos filhos, tendo o marido por perto, 
nós criamos dois, cinco, dez filhos, mas, se o marido não estiver por perto, criamos 
do mesmo jeito e com a mesma educação. Os homens precisam, porque são muito 
dependentes, mas nós não. As mulheres são independentes dos seus maridos, 
que são menos fortes. Nós somos muito fortes para enfrentar as barreiras e os 
problemas, enfrentamos e passamos por cima de tudo.”

Márcia Aparecida Araújo (GO)
“Eu diria para as minhas colegas que só trabalhem como Agentes 

Comunitárias de Saúde se gostarem mesmo e se forem dedicadas. Se for por 
dinheiro, não fiquem, porque não terão satisfação.” 

Mariana Martins de Oliveira (BA)
“A mensagem que eu deixo a todas as Agentes Comunitárias de Saúde é que, 

assim como eu, nunca percam as esperanças, que tenham muita força, muita fé em 
Deus, união acima de tudo, porque eu sempre tive essa convicção comigo e agora 
mais ainda. Que possa tratar carinhosamente cada uma delas, porque a casa delas é 
como se fosse a nossa casa. É onde estamos todos os dias.”

Maria Antônia (RJ)
“O que eu digo para elas é que deem valor ao trabalho. Digo que não 

existe um trabalho igual a esse, que não somos valorizadas, mas eu não vejo um 
trabalho igual a esse, pelo menos no Rio de Janeiro, em que não tem ninguém no 
seu pé para você trabalhar. Você faz o que você pode. Você tem como distribuir 
o seu trabalho. Que se unam, porque sem união não se consegue melhoria 
nenhuma. Ficar reclamando pelos cantos não vai funcionar. Tem que haver união 
para correr atrás dos seus direitos. Que saibam distribuir as suas funções e as 
suas tarefas. Eu não conheço trabalho como este. É a facilidade que se tem. Eu 
posso fazer pela manhã. Eu posso fazer à tarde. Se eu não puder, vou no sábado 
e no domingo. É só você se dedicar. Se você falar que é dedicada, mas não for, 
vai ficar feio. Deus está vendo. Todo mundo vai para casa e dorme. Deus não 
dorme. A população está aí pedindo socorro. O PSF entrou aqui em Manguinhos 
para que fosse melhorada a situação dos moradores. Ele entrou aqui e entrou nos 
outros lugares também do Brasil todo para melhorar a saúde da população, e não 
para se pensar só em dinheiro. Ninguém está enganando ninguém. Que a pessoa 
seja honesta, seja justa, humildade acima de tudo. Não sou nenhuma santa, não. 
Nunca morei em comunidade. Levei um susto e quase morri na primeira vez que 
entrei aqui. Cheguei a passar mal. Acho que levei quase uma semana para me 
adaptar. Depois, tomei uma afeição tão grande por essa população que já entro e 
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saio. As meninas perguntam: ‘Você vai sozinha?’, e eu respondo: ‘Vou. Eu já me 
acostumei’. Os meninos já me conhecem. O perigo é quando a polícia entra, daí 
acabou tudo. Eles não salvam nem a mãe. Se tiver que levar um tiro, vou levar 
mesmo. Se a mãe deles entrar, eles não querem saber. Vai levando tiro também. É a 
polícia que faz a diferença. É a forma com ela entra. Ela tem que entrar com menos 
violência, com respeito. Ali são seres humanos. Mesmo pobres e favelados, tem que 
haver o respeito. Infelizmente, a polícia não respeita os moradores. Principalmente 
aqui, onde eu tive oportunidade de vê-la sair esbofeteando chefes de família na 
frente dos filhos. Isso é falta de respeito. Ela perde a razão quando faz isso. Se ela 
quiser ter razão, que seja justa.”

Maria Garcia Diniz (RJ)
“Que elas nunca desistam dos seus sonhos, mesmo aquilo que elas achem 

que está muito distante, que achem impossível. Eu tinha uma coisa que usava 
muito comigo, mas parei com isso, e isso me ajudou muito. Antes de qualquer 
coisa, dizia ‘não’. Eu aprendi a escutar e, se eu tiver que dizer ‘não’, vou dizer 
depois de refletir qual é realmente a situação.”

Maria José (RJ)
“Que todas as mulheres procurem dar continuidade ao seu trabalho, se 

amando muito e se respeitando, porque só assim teremos retorno.”
Maria José Adolfo Alves (GO)
“Eu diria a elas que deem o melhor de si, que procurem compreender sempre 

e sempre, mesmo que venham as pedrinhas no caminho, e que não se deixem 
influenciar por isso. Busquem sempre o melhor, e não deixem nada desviá-las desse 
caminho tão lindo que é esse trabalho de Agente Comunitária de Saúde.” 

Maria Inês Rodrigues Carrias (GO)
“Que elas tenham garra, porque esse é um trabalho árduo, e que continuem 

indo em frente na profissão se realmente tiverem vocação para ser Agentes 
Comunitárias de Saúde. Se não tiverem, não vale a pena, porque elas estarão 
trabalhando insatisfeitas, e o nosso trabalho é aquele feito com satisfação, com um 
sorriso no rosto, para fazer a população também sorrir conosco.”

Maria Leonarda Silva Marcelino (CE)
“Eu diria para elas o seguinte: ‘Vamos trabalhar. Vamos ter coragem, porque 

eu também criei essa coragem’. Hoje, sofremos porque lutamos. Precisamos de 
luta para conseguir confiança do povo e assegurar o nosso trabalho. Hoje, para 
assegurar nosso trabalho, dependemos do nosso povo. Dependemos também 
do Estado, porque também não adianta dizer que somos ACS se não fizermos 
o nosso trabalho. É preciso que sejamos conhecidas não só dentro da nossa 
comunidade, mas lá fora também.”
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Maria de Lurdes Silva (CE)
“Para você, mulher ACS, companheira, para você que não teve essa 

oportunidade de estar aqui conosco, tenha a certeza que cada companheiro que 
está aqui levará a mensagem, uma mensagem de luta e uma mensagem de paz. 
Nós teremos companheiras, o sonho de, cada vez mais, ser feliz. Realizaremos 
esse sonho se Deus quiser, neste ano, com os nossos representantes, Drª Elaine, 
Drª Ruth e Fátima, que foi a nossa primeira coordenadora nacional. Estou feliz, 
Fátima, por ter conhecido você hoje. Estou mais feliz por saber que você é uma 
mulher forte. Leve o meu abraço e vamos juntas, porque a união faz a força.”

Maria dos Anjos (PE)
“Que elas procurem fazer o seu trabalho com dignidade, que recebam o 

devido respeito e que, seja qual for a profissão que elas escolherem, que façam 
com o devido prazer.” 

Maricleide (PE)
“Que temos um papel muito importante, que somos muito sensíveis e 

fortes. Temos que ter consciência disso.” 
Marilene (RJ)
“Desejos e lutas continuam. Corram atrás.”
Marinalva Coelho Neto (MA)
“Eu digo a elas que trabalhem com honestidade e com o coração, porque 

para ser ACS tem que trabalhar com amor, as conquistas de cada dia estão 
aparecendo e dependem de nós.”

Maristela Ribeiro Soares Pereira (PI)
“Que nunca desistam do seu papel de Agentes Comunitários de Saúde. Eu 

amo o que faço e sempre contribuo como posso com as pessoas, principalmente 
com os idosos.”

Marlúcia (GO)
“Que trabalhem mais, que tenham mais apego às famílias, que trabalhem 

com mais amor, que trabalhem se realmente gostarem da profissão, se gostarem do 
que fazem, que vivam felizes, que gostem mais ainda do que fazem.”

Marta Sanches (SP)
“Que lutem, que acreditem, que saiam de cima do muro, porque é isso que 

é importante. Se não nos unirmos, não chegaremos a lugar nenhum. Estou aqui 
hoje. Amanhã, podem ser vocês. Eu espero, no ano que vem, voltar e trazer pelo 
menos umas dez comigo.”

Mirian (RJ)
“Que as minhas colegas continuem buscando o conhecimento, porque elas 

são maravilhosas, porque elas são guerreiras demais, e eu sou apaixonada por 
todas as ACS.”
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Neiva (BA)
“Que sejam fortes mesmo, que não desistam, porque a união faz a força, 

que sejamos ainda mais unidas, pois virão outros dias em que vamos vencer e que 
vamos chegar lá, alcançando os nossos objetivos.”

Rozilda Rodrigues Sodré (BA)
“Quero que nós, Agentes Comunitárias de Saúde, continuemos como 

muitas vezes fomos intituladas – como anjos da guarda, anjos defensores da 
vida, anjos que proporcionam o valor e a qualificação com a mesma intensidade. 
Eu que agradeço, Fátima, e mais uma vez quero aqui deixar registrada a minha 
emoção de estar frente a frente com você e de saber que você esteve aqui desde 
o princípio, que foi referência para o nosso trabalho. Hoje, conforme você vê, 
são 250.000 profissionais espalhados por todo este Brasil, levando saúde de 
qualidade às casas, pois é melhor prevenir do que fazer curativos, e este trabalho 
parece ser muito importante.” 

Ruth Brilhante (GO)
“Eu digo que elas tenham coragem, confiança em Deus, que sejam 

humildes, porque atualmente conquistamos tudo com humildade. Que tenham 
coração e que caminhem pelo impulso dele. Que ajudem ao próximo.”

Sandra (RJ)
“Que nunca desistam, porque vamos encontrar várias barreiras. Que 

estejam sempre lutando pela comunidade, sempre ficando ao lado dela. Nós, como 
Agentes Comunitárias de Saúde, damos a cara a tapas. Tudo o que acontece são 
as Agentes Comunitárias de Saúde que têm que resolver. Por exemplo, um médico 
ou uma enfermeira não vai a uma comunidade sem um Agente Comunitário de 
Saúde. Tudo o que acontece na comunidade é cobrado do ACS. A comunidade 
vem em cima do Agente para resolver isso e para resolver aquilo. Eu acho que 
tem que ter persistência e sensibilidade. O Agente Comunitário de Saúde tem que 
ter sensibilidade.”

Tereza Ramos (PE)
“Eu falo para elas que ninguém nasce na liderança comunitária. Com o 

tempo, você vai adquirindo e vai se envolvendo cada vez mais. Algumas coisas 
são necessárias antes de tudo: honestidade, decência, princípio e ética. Esses 
valores não podemos perder de vista. Faça o seu trabalho. Não importa. Quem não 
é criticado é quem não faz nada. Quem faz alguma coisa normalmente é criticado. 
Então, preocupe-se em manter os seus princípios e em prestar o serviço que você 
acha que está correto, ouvindo também, avaliando-se, não se importando com o 
que os outros dizem.” 

Vânia (RO)
“A mensagem que eu passo para as minhas colegas e para todas as 
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mulheres é que não desistam nunca dos seus sonhos, não importando quais 
sejam. Eu tive uma infância sofrida, não por parte da minha família, mas por parte 
das dificuldades financeiras, mas nunca desisti. Passo essa mensagem para 
todas as mulheres, para que nunca desistam. Para as Agentes Comunitárias de 
Saúde, que são as minhas colegas de profissão, recomendo que conquistem a 
sua comunidade, porque vocês vão ver que ela vai retribuir com muito carinho e 
amor.”

Valdeni (CE)
“Nunca deixem que interfiram nos seus sonhos, porque precisamos ser 

mães. Antes precisamos ser mulheres com determinação em tudo o que fazemos 
para que, mais tarde, não tenhamos arrependimento de ter deixado alguma coisa 
por fazer porque alguém proibiu, no seu caminho, de ser concluída. Temos que 
ser mulheres, mães e esposas, mas, acima de tudo, guerreiras, assim poderemos 
vencer todos os nossos entraves.”

Vicentina de São Mateus do Maranhão (MA)
“Que elas, quando assumirem o seu trabalho, tenham compromisso. Que 

pensem na sua própria família quando forem prestar serviço para a comunidade. 
Quando pensamos em nós mesmas, o mal que não queremos para nós não 
podemos querer para os outros. Que elas façam com as comunidades e com as 
famílias que elas visitarem aquilo que elas poderiam fazer para elas mesmas. 
Amor, dedicação, respeito, carinho; porque hoje, quando estamos na comunidade, 
fazemos o papel de psicóloga e de padre (às vezes as pessoas confessam coisas 
que não têm coragem de dizer nem para o próprio marido, as adolescentes nos 
contam coisas que não têm coragem de contar para a própria mãe, e às vezes 
conseguimos conquistar algumas pessoas que já conseguem se libertar contando 
algumas coisas para nós). Às vezes, os pais de família também não têm diálogo 
com os filhos, mas conseguimos amenizar alguns problemas. Os próprios maridos 
também, às vezes, se abrem conosco. Eles não têm coragem de conversar com a 
esposa, mas têm coragem de confiar na gente, de dizer algumas coisas sobre as 
quais podemos dar alguma orientação. Enquanto Deus existir e estiver deixando 
seres humanos sobre a Terra, vão existir problemas. Espero que esses problemas 
sejam outros, não os mesmos que enfrentamos hoje.”





OUTRAS MULHERES
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Quando escrevi o livro intitulado Agentes Comunitários de Saúde: Choque 
de Povo (SOUSA, 2001), convidei uma paraibana, nordestina, para fazer o prefácio: 
Luiza Erundina. Ela aceitou prontamente. E entre tantas palavras escreveu que o 
livro tratava de um relato apaixonado e de uma história fascinante.

Ela me fez lembrar que a história dessas mulheres ACS começou a ser 
vivida há 30 anos nas terras inóspitas do Nordeste brasileiro, em que o Estado 
permanece surdo ao clamor do povo que grita por justiça. Dizia ela “é a epopeia 
dos Agentes Comunitários de Saúde a quem a autora dedica seu trabalho, 
estendendo a homenagem às ‘comunidades assistidas’ aos ‘profissionais da 
saúde’ e, particularmente, à ‘família brasileira’, o que, por si só, revela o seu 
compromisso pedagógico com o processo de ensino/aprendizagem na formação 
de cidadãos plenos, sujeitos/construtores de sua própria cidadania”.

Retomo as suas palavras, deputada Luiza Erundina, para dizer que outras 
mulheres aí no Congresso Nacional e fora dele, nas Instituições de Ensino 
Superior, nas Unidades de Saúde dos lugares mais longínquos deste país 
caminham juntas às ACS. De fato, essas mulheres, de forma competente, mas, 
sobretudo, sensíveis e delicadas com a forma de tratar os interesses do povo 
simples a quem servem com desvelo e reverência, transformando-o em sujeito 
ativo de sua própria emancipação, também fazem a história da saúde das famílias 
em seus diferentes lugares.

Sei que essas mulheres, na voz do poeta Geraldo Vandré, “quem sabe faz 
a hora não esperar acontecer”, introduzem, contada de forma poética e contagiante, 
suas histórias e suas condições de serem mulheres. Impossível, portanto, deixar 
alguém indiferente ou descompromissado com os sonhos que as embalam. 

Os fundamentos técnico-científicos usados por elas, que dão racionalidade 
ao fazer profissional, se misturam “às coisas” do coração, conferindo-lhes 
afetividade e profundo sentido humano às condições humanas.

Fica evidente, outrossim, no curso das ações desenvolvidas durante 
a experiência, a relação dialética sujeito/objeto, teoria/prática, ação/reflexão/
ação, em uma autêntica práxis transformadora, assimilando e incorporando 
o saber popular ao saber especializado do agente profissional, em uma troca 
enriquecedora e de forte impacto sobre a realidade das comunidades locais. 

Ainda dizia Erundina que se percebe no PACS uma energia, uma sinergia 
de mulheres. Esta a sustentar os pilares desse fabuloso edifício em construção, 
que é a esperança e a determinação na busca incansável e comovente de 
concretização do sonho de ver o povo respeitado em seu direito inalienável à vida 
e à felicidade.

Nessa tarefa, somos todas educadoras, promotoras de saúde, cuja base 
pedagógica é inspirada na “ideia-força” de que “o novo é o povo que cria”, atento 
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ao seu papel nas comunidades locais de modo que respeitem seus valores e sua 
cultura, em uma interação e troca incessante de saber, de experiência e de vida.

Logo aos nos dispor a estarmos ao lado das ACS, não poderíamos deixar 
de canalizar nossas energias para a emoção pura, experiência plena de vida, de 
sonhos, de esperança. É como se a experiência estivesse fora do tempo, pois no 
passado não está mais. No futuro não está ainda. E o presente é insuficiente para 
conter tanto sonho, tanta vida, tanta esperança. É um verdadeiro calidoscópio de 
emoções e sentimentos. Isso dá a dimensão e a intensidade da força que uniram e 
une essas mulheres que vêm revolucionando a saúde pública no Brasil. Revolução 
essa que vem sendo tecida na história recente da política de saúde no país, cujo 
marco, registra, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, por ter considerado a 
sociedade como interlocutora privilegiada no debate sobre a saúde, compreendida 
não mais como uma política setorial, mas como parte integrante do social abrangente, 
ponto de partida do processo de Reforma Sanitária do país, que mobilizou a vontade 
coletiva da nação, culminando com a Constituição de 1988, que consagrou “a saúde 
como um direito universal, integral, descentralizado, acessível e democrático”.

Destacou que o lançamento do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
representou um desafio e uma “estratégia de mobilização e renovação das forças sociais” 
na revitalização do movimento sanitário com base nos sistemas locais de saúde, tendo 
como protagonista o Agente Comunitário de Saúde, como educador social.

Conclui Erundina em seu prefácio: “Aqui se deu ‘o choque de povo nos 
serviços locais de saúde’.”

Procurando analisar os aspectos políticos, filosóficos e éticos do Programa 
dos Agentes Comunitários de Saúde, demonstrou que os avanços do movimento 
sanitário brasileiro sempre estiveram associados ao processo político geral, desde a 
luta de resistência à ditadura militar, passando pelo processo de redemocratização 
do país, até as conquistas democráticas, fruto de muita luta, consubstanciadas na 
“Constituição Cidadã” de 1988, que consagrou a saúde como um direito social e, 
consequentemente, um dever do Estado.

Foi, portanto, nesse contexto de luta que se forjaram os militantes e as lideranças do 
movimento sanitário, que contou com a atuação destacada dos profissionais da saúde, das 
lideranças populares e das lideranças políticas das forças de esquerda.

A autora conclui que a luta e as conquistas na área da saúde sempre 
estiveram vinculadas à luta política geral, o que implicou o engajamento militante 
dos profissionais de diversas áreas e de amplos “segmentos progressistas da 
sociedade brasileira”. Isso lhe conferiu, portanto, clara dimensão política.

O relato apaixonado da autora é revelador do seu engajamento político, 
não só em defesa do direito à saúde e aos demais direitos sociais, mas também 
na construção de uma nova sociedade fincada sobre sólidos alicerces de justiça e 
de igualdade de oportunidade para todos.
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Ao mesmo tempo em que rejeita o uso político-partidário das ações 
dos Agentes Comunitários de Saúde, prevenindo-os contra o clientelismo e o 
fisiologismo político, defende e assume claramente a dimensão política da ação 
profissional no contexto geral do processo social.

Após relato detalhado das idas e vindas, avanços e recuos na implantação 
do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde, sob o impacto das mudanças 
políticas e de governo no curso desse processo, a autora conclui: “o Pacs ocupa 
hoje um espaço técnico/político/social que até então estava vazio”, tornando 
o Agente Comunitário de Saúde um “articulador entre as comunidades e os 
serviços de saúde”, “um incentivador da educação permanente”, contribuindo 
decisivamente para a “organização dos serviços locais de saúde”.

Finalmente, desenvolve a tese do “Choque de Povo”, que, segundo ela, 
representou o Programa de Agentes Comunitários da Saúde, não só revolucionando 
a política de saúde no plano local, mas também provocando um processo de 
autoorganização, autogestão e de desenvolvimento comunitário sustentável, como 
espaço de construção de poder político autônomo e solidário.

Foi essa a revolução desencadeada pelos Agentes Comunitários da 
Saúde nos 5.374 mil municípios brasileiros espalhados nos mais longínquos e 
esquecidos rincões deste imenso Brasil, movidos por solidariedade e esperança, 
molas propulsoras de um projeto de mudança que já está em curso no país e que 
vem mobilizando a “cidadania ativa”.

Esperamos que o “Choque de Povo” extrapole os limites do Programa de 
Agentes Comunitários da Saúde e atinja as estruturas de poder do país, para que 
ouçam o clamor dos excluídos e os incorpore à vida da Nação.

Que este testemunho apaixonado e emocionante contagie quantos ainda 
são capazes de acreditar na força do povo, construtor de sua própria cidadania. Com 
essas palavras da deputada Luiza Erundina, abro o texto intitulado Outras Mulheres, 
para aquelas que nunca mediram esforços no apoio à trajetória das ACS. 

Quem são elas?

Ana Carla do Espírito Santo (enfermeira)
“Sou enfermeira, carioca, nascida na Região Serrana, em Petrópolis, em 

28 de junho de 1976. Estudei o Normal, o Ensino Médio e o Ensino Fundamental 
com o Ensino Técnico em Enfermagem. Logo após, prestei vestibular e fui cursar 
Enfermagem na então Universidade do Estado da Guanabara, que depois mudou 
de nome para UniRio e que agora se chama Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro. Fui mãe por acidente, pois tive uma gravidez aos 13 anos. Hoje, 
meu filho está com 20 anos, mas não mora comigo. Ele não foi meu filho por 
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inteiro, mas foi também filho dos meus pais, morando no Rio de Janeiro, pois 
praticamente não fui eu que o criei. Vim para Brasília, e eles ficaram no Rio de 
Janeiro. Prestei concurso aqui para Brasília, inicialmente para o Ministério da 
Defesa, para o Exército Brasileiro, e logo após, em 2003/2004, é que veio um 
concurso da Secretaria de Saúde do GDF, no qual passei. Atualmente, estou aqui 
atuando como responsável técnica em enfermagem. Isso já completou um ano e 
um mês, pois vim para a SES/DF no dia 12 de janeiro de 2009. 

Ângela Carneiro (enfermeira)
Solteira, desesperada porque está ficando velha. “Gosto de samba, MPB, 

desde pequenininha, aos 8 anos de idade. Trabalho no Nordeste brasileiro; cuidei 
de seis irmãos pequenos. Saí de casa e fui estudar na casa dos meus avós e, 
depois, na casa dos meus tios. Fiz Enfermagem, especialização em Saúde Pública, 
mestrado em Saúde Coletiva. Tive um filho ainda quando estava na faculdade 
e tive que ser mãe, estudante, mulher e trabalhadora para sustentá-lo. Fui 
Secretária de Saúde por três vezes em uma cidade pequena, de 44 mil habitantes, 
no Sudoeste da Bahia, depois no Norte, atravessei a ponte do rio São Francisco, 
saí da Bahia e fui para Pernambuco, para ser Secretária de Saúde, e trabalhei 
na construção do SUS, na organização do Programa Agentes Comunitários de 
Saúde. No primeiro programa, na Bahia, participei das discussões. Somente três 
cidades apresentaram projetos, pois os secretários dos estados não queriam 
implantar o Programa Saúde da Família. Liguei para certa doutora do Ministério 
da Saúde perguntando se o município poderia pedir a Drª Fátima, e ela disse que 
podia. Fui brigar com o Secretário de Saúde, que era irmão do então senador 
Antônio Carlos Magalhães, e ele me deu uma resposta bem grande, dizendo que 
aquele não era o local daquela discussão. Naquela noite, ele ficou mais calmo e, 
no final da reunião, disse que ia pensar no assunto. Atualmente, estou fazendo 
doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública e sou professora da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco, da área de Saúde Coletiva.

Elaine Alves (advogada da Conacs)
É uma pessoa jovem, de família humilde. “Meus pais são autodidatas, 

eu sou, como dizem no Estado de Goiás, a ‘rapinha do tacho’. Meu pai tem 88 
anos, minha mãe, 76, e com muito esforço conseguimos sair de Tocantins para 
Goiás, onde eu me formei com muito sacrifício. Tenho nove anos de formada e 
trato a advocacia como uma profissão, um sonho, vejo hoje no meu trabalho uma 
realização de vida. Gosto do que faço e talvez não soubesse fazer outra coisa na 
vida, a não ser o que faço hoje. Trabalhar com os Agentes Comunitários de Saúde, 
para mim, é uma realização também porque eu me identifiquei muito com o modo 
de vida e com a luta, a união que eles têm.”
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Emilia (médica)
Emília é uma pessoa que teve a oportunidade de fazer a formação em 

Medicina, filha única, sem nenhum profissional de saúde na família, nem pai nem 
mãe, que desde os 7 anos dizia que seria pediatra, e que hoje é pediatra. “Fiz 
minha graduação e minha pós-graduação nos moldes da residência médica na 
pediatria, aí fui trabalhar com pediatria tradicional na atenção terciária, no hospital, 
durante 15 anos. Primeiro, no CTI pediátrico, que foi a minha formação, depois, no 
CTI neonatal, e logo após na pediatria geral. Há 12 anos, atraída por uma sedução 
muito grande da atenção primária, principalmente com o mote da promoção da 
saúde que a ENSP vinha desenvolvendo com o Canadá, eu disse: ‘Esse negócio 
de atenção primária... acho que é isso que eu quero. Vou lá ver como é essa 
coisa’. Assim comecei a fazer atenção primária, e com ela veio o encanto de 
trabalhar para a comunidade, exclusivamente com pediatria. Nesse ínterim, pude 
participar da implantação das primeiras duas Equipes de Saúde da Família em um 
convênio entre a prefeitura e a Fiocruz, aqui em Manguinhos, e duas profissionais 
de Saúde da Família estão dentro do centro de saúde. Não era possível alugar 
alguma coisa na comunidade, porque precisava da legalização das edificações, e 
nós não temos isso aqui, então elas ficaram abrigadas dentro do Centro de Saúde. 

Acompanhei desde o início a discussão dentro das equipes, de alguma 
forma, a discussão também fora do centro de saúde para com as equipes, e em 
2004 ampliamos de duas para oito as equipes, com a ampliação de seis equipes. 
Eu acompanhei esse processo todo, ainda enquanto pediatra. Quando resolvi fazer 
o mestrado, como trabalhávamos juntas, na mesma área física, aquilo me chamou 
muito a atenção, primeiro porque apostei desde o início que essa era a estratégia 
que seria a solução em médio prazo para a atenção primária neste país. Por ter 
uma oportunidade de trabalhar muito próximo de uma nova forma de trabalhar a 
atenção primária, comecei a perceber coisas. Algumas boas, algumas lacunas, 
questionamentos, e assim resolvi fazer o mestrado e estudar bastante esse 
assunto. Como algumas de nossas Agentes Comunitárias de Saúde eram nossas 
clientes, porque eu já trabalhava aqui antes, fiquei muito seduzida, encantada, 
lendo tudo o que vocês têm escrito sobre isso, você principalmente. E eu disse: ‘É 
com isso que quero trabalhar’. Hoje, depois que voltei do mestrado, fui convidada 
para assumir a coordenação do Cuidado do Centro de Saúde não só da Saúde da 
Família, mas também de toda a antiga assistência, que já troquei para cuidado, 
porque ‘assistência’, para mim, é uma palavra muito esquisita, e ‘cuidado’ é a 
palavra mais adequada. Atualmente, sou a coordenadora de Cuidado do Centro 
de Saúde, que tem a característica de trabalhar tanto com a lógica antiga quanto 
com a nova, a lógica da atenção através da estratégia. Eu sou empolgada.”
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Ena Galvão (pedagoga)
“Sou pedagoga, originalmente do Ministério da Educação, e fui participar 

de um grupo de trabalho que estudaria as questões de recursos humanos no 
Brasil, que em 1980 começou a participar na área da saúde, nesse trabalho de 
construção da profissionalização dos trabalhadores no Brasil. Em 2010, continuei 
permeando esse trabalho, com um maior afastamento direto, mas sempre 
participando de espaços e de construção dessa proposta dos trabalhadores, 
principalmente aqueles de nível médio.”

Fátima Bezerra (deputada federal)
“Nasci na Paraíba, na cidade de União da Palmeira, e durante mais de 

30 anos morei em Natal, no Rio Grande do Norte, onde sou professora da rede 
municipal de ensino de Natal e da rede estadual de ensino do Rio Grande do 
Norte. Tive uma militância muito intensa no movimento social, especialmente no 
movimento dos professores, e fui fundadora do Sindicato Estadual dos Servidores 
Públicos do Rio Grande do Norte, presidi o maior sindicato dos servidores públicos 
do Rio Grande do Norte, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Educação. Exerci, 
ao longo desse período, um mandato de deputada estadual por duas legislaturas 
no Estado do Rio Grande do Norte e estou no segundo mandato de deputada 
federal. A minha história – ou a minha trajetória – sempre foi muito vinculada com o 
lado social e com o movimento popular. Na verdade, o meu primeiro e único partido 
até hoje é o Partido dos Trabalhadores. Em 2002, fui eleita deputada federal. 

É importante e oportuno registrar que fui e continuo sendo até hoje a 
primeira representante do Rio Grande do Norte no Parlamento Nacional que veio 
de um perfil de origem social diferente, pois até então a representação do Rio 
Grande do Norte no Parlamento Nacional era formada ou por representantes 
oriundos das famílias tradicionais, ou por aqueles candidatos que tinham um forte 
aparato econômico. Ao longo da minha trajetória, tenho pautado a minha atuação 
na questão da luta em defesa da valorização do serviço público, dos servidores, 
das mulheres e das minorias; hoje, eu me dedico, também, um pouco, à temática 
do desenvolvimento regional. É um mandato em que hoje somos governo, 
evidentemente com a dimensão da ação institucional. É um mandato que até hoje 
preserva muito o seu caráter militante. Na verdade, temos um vínculo muito forte 
com as lutas sociais, e, naturalmente, dentro da minha condição de professora, 
o meu campo de atuação principal, o meu foco, tem sido exatamente a questão 
da educação. Foi assim quando eu era deputada estadual e é assim hoje, como 
deputada federal. Tanto que, aqui no Plano Nacional, tive a alegria, por que não 
dizer a honra, de ter sido escolhida entre os 513 parlamentares como relatora 
de uma das instituições mais importantes deste país, que foi o Fundep, como 
também fui uma das idealizadoras que tiveram uma participação muito destacada 
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na aprovação da Lei n. 11.738, que foi a lei que instituiu o piso salarial para os 
profissionais do magistério.”

Gianna Guiotti Testa (médica) 
“Sou médica de família, hoje no Distrito Federal, mãe de duas filhas, 

uma com 9 e outra com 8 anos, e desde que me formei trabalho com famílias; 
já trabalhei em comunidades indígenas, com caiçaras, e estou apaixonada pela 
clínica de família.”

Guadalupe Medina (médica)
A mulher Guadalupe é, no contexto desta entrevista, uma profissional que 

trabalha no Instituto Superior de Ensino, mas com muita afinidade com o serviço 
de Saúde. “O meu trabalho, desde a origem, com base na minha formação, 
esteve com um pé no serviço e outro na universidade. Então, existe essa coisa 
meio híbrida. Essa é a mulher profissional. As outras mulheres são as que têm 
filhos, porque eu acho que ser mais é uma coisa fundamental, talvez a coisa mais 
importante da minha vida hoje, é essa felicidade de ser mãe. Ela é uma mulher 
que tem também outros desejos e outros gostos, adora tocar piano, vive sonhando 
em ter um tempinho para se dedicar a outras coisas também prazerosas.”

Inez Vasconcelos do Amaral (enfermeira)
“É bom responder a essa pergunta. Isso me obriga a pensar quem eu sou. 

Já vivi cinco décadas e tenho observado que elas mudam a forma de nos vermos, 
de nos enxergarmos. Se essa pergunta fosse feita há vinte anos, provavelmente 
eu me reportaria muito à minha formação, ao meu trabalho, mas no momento 
atual que estou, quando penso quem sou eu, penso muito mais do lado da minha 
espiritualidade. Não sei se é religiosidade, mas acho que é menos religiosidade e 
mais espiritualidade, eu diria que neste momento estou no ritual de passagem. A 
impressão que tenho é a de alguma coisa onde posso dar mais, tenho vontade de 
partilhar, não tenho só vontade, tenho quase uma necessidade, e isso é algo que me 
deixa até com certa ansiedade. Não é mais só para os meus filhos, já não é mais só 
para as pessoas da minha categoria profissional, com quem eu esteja trabalhando, 
mas uma coisa para o mundo. Acho até que a maturidade nos mostra o quão pouco, 
ao mesmo tempo, para eu chegar a esse conhecimento de que pouco sei, é porque 
preciso dizer para as pessoas muita coisa sobre como cheguei aqui. Estou em uma 
fase muito reflexiva da minha vida. Sempre falo para as pessoas que acho que estou 
realmente no ritual da passagem. É alguma coisa nesse sentido. Na minha vida, 
tenho como verdade trabalhar muito com as pessoas, pois é, afinal de contas, o que 
significa o trabalho? É o conceito do trabalho, de como eu me relaciono com ele; e 
eu diria que a relação do meu trabalho com a minha vida se imbricou de forma tal 
que não vejo essa diferença, por exemplo, um dia desses fui ver algumas fotos lá em 
casa e percebi que eu quase não estou nas fotos de aniversário, de festa, de alguns 
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eventos familiares, porque realmente eu viajava muito, estava muito fora, ficava em 
reuniões até mais tarde e, quando me lembrava, a festa já tinha passado. Chegava 
pelo menos fora da hora da foto.

Um dia desses, fazendo um painel para o sítio da mamãe, fiquei 
impressionada como eu estou em poucas fotos. Eu sei que isso, em algum 
momento, dá uma sensação ruim. Outra vez, descobri que não estive na festa do 
aniversário do meu filho mais novo. Ele não gosta muito de estudar. Eu pensei: 
‘Vai ver que é porque eu nem fui a sua festa’. São essas coisas que vão passando 
pela minha cabeça. Eu sei do preço que foi pago por tudo, mas não sinto como 
uma coisa da qual devo me arrepender. Tenho a impressão de que eu faria de 
novo, daquele mesmo jeito meio maluco que foi a minha vida de trabalho. Hoje, 
acho que utilizo melhor o meu tempo, acho que envelhecer tem que ter alguma 
vantagem. Aprendemos a lidar com as coisas com menos ansiedade. Estou com 
o meu lado família muito aflorado também. Essa relação com o trabalho quero 
discutir comigo mesma. Afinal de contas, trabalho é só um meio para sobreviver 
e para ganhar dinheiro ou será que é justamente aquilo que define mais a minha 
missão, o que estou fazendo aqui nessa vida? Nem sempre trabalho é só o 
remunerado. Trabalho é qualquer um. Para algumas pessoas, trabalho foi criar 
um filho ou um sobrinho. Basta ser alguma coisa em que você se empenhou, que 
você viu transformar, que você viu se modificar. 

Ultimamente, estou com a paranoia de querer conversar muito com as 
pessoas sobre isso. Eu não sei se é porque eu também tenho sentido isso muito 
forte nas pessoas mais jovens. Hoje, praticamente, trabalho com pessoas que 
têm a idade dos meus filhos, com 25 ou 30 anos. Vejo um grande número de 
enfermeiras dizendo que vão deixar de ser enfermeiras para fazer Direito porque 
assim é mais fácil estudar e passar em concursos. Elas também não sabem o 
que vão fazer nos concursos, mas o que elas querem é ganhar muito dinheiro e 
trabalhar menos. São coisas assim. Sou a primeira filha, minha mãe tem 84 anos 
e está sozinha. Uma noite da semana durmo com ela, além dos telefonemas. 
Tenho o meu lado mãe e hoje preciso mais dos meus filhos do que eles de mim. 
Eles são adultos, mas eu gosto muito desse aconchego. Um dia da semana eu 
estabeleço um jantar com eles porque, se eu não estabelecer esse momento para 
todos ficarem juntos, acaba que quase eu não vejo os meninos por causa dos 
namorados e das namoradas. Eu também tenho um lado avó, a certeza da minha 
eternidade, os meus netos. É assim mesmo, vamos nos eternizando. Ainda há o 
lado mulher e amiga. Tenho um companheiro há 30 anos e a cada dia temos que 
nos renovar, o que é muito bom. Acho que, depois daí, já passamos por quase 
todos os percalços, e daqui para frente fica mais fácil, até porque os hormônios 
dele já devem estar se acalmando.”
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Ir. Monique Bourget (médica)
Religiosa canadense, que tem uma missão na vida de poder ajudar as pessoas. 

“Vim para o Brasil há 15 anos já formada e com residência. Encontrei em São Paulo 
um ambiente em que começou o PSF no município, em parceria com a Secretaria de 
Estado da Saúde, as Irmãs Marcelinas e o Ministério da Saúde.”

Lúcia Vânia Abrão (senadora)
“Ainda muito jovem, fui primeira-dama do Estado de Goiás durante o 

período de 1974 a 1978. Durante esse período, pude conhecer profundamente o 
Estado, participei do planejamento do governo e exerci o papel de primeira-dama. 
Assim tive os primeiros contatos com a realidade do interior goiano, de um interior 
ainda muito carente. Nessa ocasião, Goiás ainda era um estado com um baixo 
índice de desenvolvimento, com muitas carências e com uma falta enorme de 
infraestrutura. Após esse período, voltei à universidade, onde primeiro tinha feito 
um curso de Letras. O meu contato com a realidade do Estado fez com que sentisse 
necessidade de voltar para cursar Comunicação Social e Jornalismo. Concluído 
o curso, voltei à militância política e me candidataram a deputada federal. Fui 
deputada federal por três mandatos e, após essas três legislaturas, disputei o 
governo do Estado; não tive sucesso, embora eu tenha chegado bem perto, mas 
nessa ocasião fui convidada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso a assumir 
a Secretaria Nacional de Assistência Social, no seu primeiro governo. Havia todo 
um redesenho da área social, e tínhamos, naquela ocasião, a oportunidade de dar 
uma nova visão à área social. Fui a responsável pela implantação da Lei Orgânica 
da Assistência Social. Implementei a LOAS, o benefício para os portadores de 
deficiências, pude criar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), 
regulamentei a Lei Nacional do Idoso e redesenhamos a Assistência Social, 
principalmente separando a Assistência Social dos Direitos Sociais. Trabalhamos 
em conjunto com a Drª Ruth Cardoso, que tinha uma visão moderna, uma visão 
muito importante da área social, fazendo ver a toda a sociedade a importância da 
interface entre os diversos ministérios. Essa foi a primeira vez em que trabalhamos 
a Assistência Social no sentido de integração com as demais áreas de Saúde e 
de Integração. Após esse período, no primeiro governo do Fernando Henrique 
Cardoso, voltei novamente à atividade política e me candidatei à Câmara dos 
Deputados, mais uma vez sem sucesso. Após esse período, eu me candidatei 
ao Senado da República, quando fui eleita com 1 milhão e cinquenta mil votos, 
representando, dessa forma, a primeira mulher que disputou a Câmara Federal 
por três mandatos e a primeira mulher a ser Senadora da República.”

Maria Eugênia Lemos Fernandes (médica)
Médica infectologista com longa atuação no programa de Aids do Estado 

de São Paulo e em um projeto de cooperação com o governo dos Estados 
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Unidos. “Nessa época, realizamos um projeto em larga escala em conjunto 
com o município de Santos, quando tive o privilégio de trabalhar com o David 
Capistrano e sua equipe, quando conseguimos controlar a epidemia de Aids no 
município. Houve um período de minha vida em que me dediquei à saúde pública. 
Fui fazer uma especialização na Universidade da Califórnia, anterior ao trabalho 
de cooperação ao qual me referi. Após essa interface, da qual participei, entre o 
estado de São Paulo, o governo americano e o município de Santos, a pedido 
do Prof. Adib Jatene, em 2000, começamos a fazer um projeto que integrasse a 
prevenção do HIV/Aids e das demais DSTs, com foco na saúde reprodutiva, que 
fosse desenvolvido no Projeto Qualis de Sapopemba como um grande desafio 
de implantarmos o Programa Saúde da Família no município de São Paulo. Na 
gestão do então secretário de Saúde Eduardo Jorge, da qual você também fez 
parte do movimento São Paulo de volta pro SUS, a área de Saúde da Família foi 
prioritária. Por nossa experiência de gestão e manejo de programas de saúde, 
fomos convidados para cooperar na implementação do PSF no município de São 
Paulo. De 2001 até hoje, somos o terceiro maior parceiro do município. Atualmente, 
coordeno a Associação de Saúde da Família, que tem 213 ESF em diversas áreas 
de saúde da cidade.”

Maria Imaculada Ferreira da Fonseca (enfermeira)
“Sou enfermeira, tenho 53 anos, sou divorciada e tenho dois filhos, uma 

formada em Direito e outro fazendo Medicina; estou tentando ver se ele vai ser 
médico de família, mas parece que ele não quer muito. Acho que a minha vida toda 
foi envolvida pela saúde pública, pois desde a faculdade eu já tinha a tendência 
de trabalhar com a comunidade. A minha habilitação foi em saúde pública, pois eu 
achava que em saúde pública se podia trabalhar de uma maneira mais sistêmica, 
e não muito focada. Trabalhar em saúde pública é poder mudar as políticas, 
interferir nas políticas, e tudo mais que funciona com base nisso. A minha opção 
por saúde pública tem também muito a ver com a minha história familiar. Todos 
os meus irmãos foram muito ligados aos movimentos em defesa da população, 
a movimentos de professores e de anistia. Alguns já foram presos e torturados. 
Toda essa convivência fez com que eu me interessasse por uma coisa em que eu 
pudesse ajudar. Acho que a saúde pública sentiu isso. Deixa-me ver o que mais 
posso dizer. Sou Mestre em Saúde Pública, tenho a pretensão de fazer o doutorado 
em saúde pública, e na verdade a minha vida foi toda dedicada a isso, muito 
especificamente à Atenção Primária. Na minha concepção, é na Atenção Primária 
que se pode trabalhar a integralidade, que se pode ver as ações de promoção, de 
prevenção, de cura e de reabilitação. Diferentemente do trabalho que se faz no 
hospital, quando você já pega as pessoas no fim da linha, eu optei trabalhar em 
um nível de atenção em que possa intervir precocemente no processo. A atenção 
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primária, para mim, é o nível de atenção de preferência, porque podemos ter maior 
impacto na saúde da pessoa, pegá-la antes de ela adoecer e precocemente fazer 
as primeiras intervenções. Nunca gostei da atenção curativa. Acho extremamente 
desumanizada, pois as pessoas, de maneira geral, são muito despreparadas. O 
caminho é fortalecer a atenção primária.”

Patrícia Saboya (senadora)
“Eu me sinto mais uma mulher, nem mais nem menos do que outros tantos 

milhões de mulheres brasileiras que escolheram como missão de vida fazer da 
política uma ferramenta para tentar mudar a vida das pessoas para melhor. Sou 
mãe de quatro filhos, adoro essa minha função de mãe, e acho que, na verdade, 
foi isso que deu para mim a plenitude da alegria e da felicidade completa da minha 
vida, a de poder ter quatro filhos, de amá-los e de ser tão amada. Vivo realmente a 
política, e há muito tempo milito nela. Venho de uma família de políticos: o meu avô 
também foi Senador e prefeito de Fortaleza, e desde muito cedo me envolvi com 
a política. Quando me casei com um político, naquela ocasião, me envolvi mais 
ainda, principalmente com as pessoas mais simples e mais humildes, e foram 
impressionantes os ensinamentos que recebi. Esses ensinamentos me seguem e 
me guiam até hoje. O meu esforço e a minha missão são principalmente trabalhar 
pelas crianças e pelos adolescentes, não me esquecendo evidentemente das 
outras coisas que são tão importantes na sociedade, mas tenho isso como uma 
missão pessoal, como algo que faz parte da minha vida, e sei que, cuidando das 
nossas crianças, também estou cuidando das mulheres brasileiras. Escolhi isso 
para mim e quero levar adiante, por mais que, muitas vezes, as pessoas me 
considerem apenas uma parlamentar que bate muito nessa tecla. Os próprios 
amigos me aconselham que talvez fosse bom mudar um pouco de bandeira, mas 
eu não consigo, porque essa é a minha bandeira. Eu me considero uma mulher, 
como tantas outras, que tem as suas dificuldades, suas alegrias, que ainda 
sofre, de quando em vez, a discriminação e o preconceito. Na política, é muito 
complicado e, às vezes, tudo é muito difícil, porque esse é um mundo ainda muito 
masculino. Brigar para entrar na vida pública, como política, é algo que requer um 
sacrifício muito grande e demora muito para que as pessoas confiem em você, 
pois, na política, você é comparada com os homens. Por isso, às vezes, você tem 
que ser muito melhor para ser, pelo menos, mediana para a sociedade.”

Regina (médica)
“Você começou pelo mais difícil. Eu estava crente de que ia falar logo 

sobre saúde. A mulher Regina, neste momento, é uma mulher extremamente 
feliz, pois acabou de ganhar uma netinha, a Luiza, outra mulher. A sensação de 
dever cumprido em relação a levar os filhos a crescer, a se educar, a se formar, 
como mulher divorciada, não é uma coisa simples, mas foi prazeroso e está sendo 
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muito mais agora, vendo esse recomeço com a Luiza, porque estamos sempre 
recomeçando, e a vida deles seguindo, o que eu acho muito interessante. Ao 
mesmo tempo, não sendo aquela vovozinha. Eu já falei: ‘Se depender de mim 
para fazer tricô, a vovó não vai saber fazer isso, a mamãe não soube fazer isso. 
A mamãe sabe fazer outras coisas que aprendeu na vida’. Isso me dá mais 
tranquilidade para eu exercer a minha parte profissional, que foi sempre de muita 
correria, e, neste momento, acho que estou em mais uma mudança, porque são 
ciclos mesmo. Já há algum tempo, estou entrando na parte do ensino, concluí o 
doutorado e estou aguardando ser chamada para a UFRJ, porque fiz concurso 
para professora adjunta e espero ser chamada. Fiz o concurso, fui aprovada, e 
acho que essa é outra forma de contribuir com as pessoas que estão começando, 
principalmente porque o Instituto de Saúde Coletiva está com um dos primeiros 
cursos de graduação em Saúde Coletiva. Também nas disciplinas da Medicina 
e da Farmacologia, acho que falar do SUS no processo de formação, ainda na 
graduação, é um desafio, e é isso que vou fazer de agora em diante. Continuo 
aqui na ENSP, em uma modalidade de ensino à distância em que acredito 
muito. Agora estou voltando de bancas pelo Brasil todo em uma parceria com a 
Universidade Aberta do Brasil. A mulher Regina é essa, feita da parte efetiva e da 
parte profissional.”

Rosana Aquino (médica)
“Vocês começam com uma pergunta difícil. Se eu falar da mulher Rosana, 

provavelmente, se falar no contexto de um livro sobre as Agentes Comunitárias 
de Saúde, que eu penso ser uma das experiências mais interessantes do nosso 
Sistema Único de Saúde, terei que falar da mulher Rosana profissional. Enfim, são 
várias facetas, mas terei que começar pela profissional. Rosana é epidemiologista, 
uma profissional de Saúde Coletiva, cuja vida está imbricada, como a de outros 
companheiros, com a idade que tenho e com a construção do SUS. Eu me sinto, 
no meu papel e na minha pequeníssima contribuição, uma epidemiologista que 
viu nascer o SUS. Eu fazia faculdade de Medicina quando constituímos essa 
maravilha de Sistema de Saúde que é o SUS. Sou uma militante da saúde coletiva, 
uma epidemiologista apaixonada pelo que faz. E levo essa paixão para a minha 
vida pessoal, para a minha vida como indivíduo, mulher, para o campo da minha 
profissão; e, como mulher apaixonada, tenho um maravilhoso companheiro militante 
e uma filha maravilhosa.” 
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Aproximação com as ACS

Ana Carla do Espírito Santo (enfermeira)
“Lá no Rio de Janeiro, temos esse trabalho que está engatinhando, como 

também está engatinhando aqui em Brasília. No Rio de Janeiro, o único trabalho 
que as Agentes Comunitárias de Saúde tinham era o PSF, que pertencia a uma 
ONG que ficava no bairro de Jacarepaguá, em um sub-bairro chamado Gardênia 
Azul. Não era uma enfermeira que conduzia essa ONG, mas uma senhora que 
eu não me recordo o nome, a única que atendia lá na região, na época. Já sabia 
que aquele trabalho era o de Agente Comunitário de Saúde, e que tem interface 
também com a Academia, pois faz parte do currículo novo de Enfermagem. Quando 
chegou aqui em Brasília, tive um conhecimento mais próximo com as pessoas que 
trabalhavam na até então Fundação Zerbini, que tinha um convênio aqui com o 
Governo do Distrito Federal e que fazia esse trabalho de Agente Comunitário de 
Saúde, nos moldes do PSF. Com o trabalho da Fundação Zerbini, aumentou o 
número de Agentes Comunitários de Saúde.” 

Ângela Carneiro (enfermeira)
“Conheci o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde como secretária 

de saúde. Na verdade, eu já conhecia o trabalho dos ACS da Pastoral da Criança 
porque trabalhei em uma organização não governamental chamada Movimento 
de Organização Comunitária no sertão da Bahia, na região de Feira de Santana. 
Eu fazia vários trabalhos com a igreja. Conheci um pouco do trabalho dos agentes 
nessa linha da pastoral e sempre vivenciei o trabalho na linha de caridade, não em 
uma linha mais profissional, mas em um trabalho mais daquela lógica da igreja, 
que sempre tem que fazer alguma coisa pelos pobres, não como um trabalho de 
valorização da saúde, do cuidar das pessoas. Uma linha da pastoral, um trabalho 
muito bonito, muito bom, mas não era o suficiente dentro da organização do Sistema 
de Saúde. Depois, fui ser secretária de saúde de Jabaquara, e lá, quando foram 
implantados os Agentes Comunitários de Saúde na Bahia, depois da implantação 
pelo Ministério da Saúde, foi uma das primeiras cidades a implantar o Programa. 
Participei do primeiro processo de mapeamento, organização, discussão na 
comissão tripartite do estado da Bahia e da organização do trabalho no município.”

Elaine Alves (advogada da Conacs)
“Eu tenho na família uma prima que é Agente Comunitária de Saúde. Logo 

que me formei, ela passou por algumas dificuldades que são bem peculiares à 
realidade dos Agentes Comunitários de Saúde como um todo, que é a perseguição 
política no seu município. Certa vez, ela me pediu apoio para tentar resolver 
essa situação e, por coincidência, esbarramos nessas discussões com a Ruth 
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Brilhante, hoje presidente da Confederação. Aí, fui até a Ruth para procurar me 
informar mais sobre o Programa, sobre as leis, sobre as normas que o regiam. Daí 
em diante fizemos uma parceria boa com a Federação de Goiás e estamos hoje 
trabalhando em nível nacional com os Agentes Comunitários de Saúde.”

Emilia (médica)
“Conheci o trabalho in loco. Estava na Fiocruz e já sabia desse movimento 

que já era uma lógica de trabalho aqui em Manguinhos. Formamos alguns Agentes 
Comunitários de Saúde, que estão até hoje trabalhando conosco no Centro de 
Saúde, profissionais da Fiocruz. Era uma coisa muito ligada à saúde da mulher e 
da criança, e já naquela época a formação dessa figura que fazia a interface, que 
era a ponte de ligação entre a comunidade e a unidade de saúde, me motivou. 
Quando vim trabalhar com eles no dia a dia, eu me encantei, pois via o meu cliente 
trabalhando como Agente Comunitário de Saúde, eles eram os nossos clientes, 
nossos usuários, nossos amigos, e aquilo chamou muito a minha atenção, como 
alguns estavam absolutamente envolvidos, outros nem tanto, e para outros era 
uma grande oportunidade de trabalhar na Fiocruz.”

Ena Galvão (pedagoga)
“Conheci os Agentes Comunitários de Saúde de uma forma mais próxima 

com base na própria organização deles e no trabalho do Ministério da Saúde. 
Quando a lei de exercício da enfermagem ‘deixa’ de fora o seu escopo legal, 
mostra-nos que aqueles profissionais chamados de ‘visitadores sanitários’ 
realmente trabalhavam na saúde pública e eram pessoas interessantíssimas que 
faziam um link com a comunidade. Eles participavam da vida da comunidade, e foi 
assim que fui me aproximando dos Agentes Comunitários de Saúde nessa fase. 
Isso se intensificou mais quando, no início dos anos 1990, o Ministério da Saúde 
estruturou e começou a focar, de uma forma bastante interessante e inteligente, 
esse profissional que tinha a função de trabalhar com a comunidade.”

Fátima Bezerra (deputada federal)
“Primeiro, a minha aproximação advém propriamente dessa vinculação que tenho 

com o movimento social. Já lá no meu estado do Rio Grande do Norte, em Natal, como 
deputada estadual, havia estabelecido uma convivência com a luta desses servidores, e, 
mais precisamente, a partir de 2002, lembro-me que, ainda candidata à deputada federal, 
já havia todo esse debate em nível nacional no que diz respeito à regulamentação da 
função dos Agentes Comunitários de Saúde. Naquela época, estreitamos mais ainda 
os laços com as organizações dos Agentes Comunitários de Saúde no meu estado, 
quando eu afirmava para eles o nosso compromisso de, uma vez eleita deputada federal, 
participar ativamente dessa luta nacional, o que aconteceu. No meu primeiro mandato, 
fiz parte da comissão especial que analisou a chamada Emenda 51, a que regulamentou 
a função deles, e demos a nossa contribuição naquele momento, o primeiro passo muito 
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importante para podermos avançar no que diz respeito ao piso e ao plano de carreira. 
Em segundo lugar, mas não menos importante, foi o de ter clareza do papel importante 
que essa categoria exerce no contexto da saúde pública neste país. A ligação que quero 
deixar clara é aquela que veio de forma natural, dado esse perfil que eu tenho no âmbito 
vinculado aos movimentos sociais.” 

Gianna Guiotti Testa (médica) 
“Foi na faculdade, porque lá tinha um Programa em uma comunidade 

próxima, e eu conheci o trabalho de atendimento em casa para propiciar o acesso 
das pessoas ao serviço de saúde. Fiquei muito apaixonada por isso, porque foi 
onde me identifiquei com a Medicina, com a parte também de poder educar para 
a saúde, e não só dar assistência.”

Guadalupe Medina (médica)
“Tive o privilégio de conhecer esse trabalho muito cedo. Antes mesmo 

de surgirem os Agentes Comunitários de Saúde de 1991, fui convidada por uma 
pessoa do Ministério para fazer uma avaliação do então Pacs, Programa dos 
Agentes Comunitários de Saúde, mas antes disso eu tinha uma experiência 
com os Agentes Rurais de Saúde do interior do estado da Bahia. Acho que 
esse foi o meu primeiro contato, ainda fazendo a residência, depois que me 
formei, porque tivemos um trabalho na região de Pilão Arcado, uma região que 
foi alagada no projeto da construção de uma barragem, em que quatro cidades 
foram absolutamente alagadas e onde o trabalho dos Agentes Comunitários de 
Saúde foi fundamental naquelas comunidades que perderam as suas casas 
e que tiveram que ser realocadas, não só os seus pertences, objetos, mas 
toda a sua vida, em um contexto geral. Trabalhei ali e também no processo 
de formação da residência com os Agentes Rurais de Saúde dessa região e 
também com os Agentes Rurais de Saúde de Vitória da Conquista, quando o 
Guilherme era prefeito. Esse foi um dos contatos que tive com as agentes. Em 
1994, eu, que já tinha um trabalho em parceria com a Secretaria Estadual de 
Saúde, fui convidada, enquanto Universidade, para participar de uma avaliação 
qualitativa do Pacs no estado da Bahia, e me envolvi tanto com esse trabalho que 
acabou nascendo uma parceria e um envolvimento até maior com coordenação 
da pesquisa naquela época, em que a Maria Fátima de Sousa era a pessoa que 
estava coordenando esse processo no Ministério.”

Inez Vasconcelos do Amaral (enfermeira)
“Na verdade, o meu encontro com os ACS foi antes do nascimento, que 

hoje denominamos de Agentes Comunitários de Saúde. Antes, para fazer jus à 
história, é sempre bom dizer que a ideia de ter alguém da própria comunidade 
mais próximo do setor de saúde, que pudesse ser capacitado por profissionais 
de saúde e desenvolvesse os trabalhos nas comunidades, é anterior à ideia do 
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Agente Comunitário de Saúde. No Ceará e no resto do Brasil, a grande questão 
foi a institucionalização disso. Na verdade, a ideia e o processo já existiam. Já 
havia certa aproximação com esse formato, pois, em 1985, fiz o primeiro Encontro 
da Pastoral da Criança aqui no Ceará, e já havia acompanhamento para o povo 
nesse processo de trabalho da Pastoral. Digo também que o meu encontro 
com os Agentes Comunitários de Saúde foi aquela coisa de você passar na 
porta certa na hora certa. Quando assumiu o Dr. Carlyle, a ideia de que seriam 
selecionados os agentes de saúde pelo governo circulou pela secretaria. Eu e boa 
parte das pessoas daquela época duvidamos muito disso. Acreditar que haveria 
alguém a que o governo pagasse, e que seria resgatado de uma comunidade, 
principalmente, era muito complicado. A primeira coisa foi a dúvida. Em uma 
dessas reuniões, uma amiga, enfermeira importante na época, que já estava 
envolvida com a Mírian e com o Carlyle nessa discussão, me chamou na porta e 
disse: ‘Essa história do Agente Comunitário de Saúde eu acho que cabe a você’. 
Também fazia parte da divisão de educação e saúde, tinha recentemente feito 
um curso, e em 1985 praticamente ninguém fazia curso de especialização. Eu 
tinha feito um curso de especialização em Educação e Saúde, o primeiro curso 
do estado do Ceará. Eu tinha ido para esse primeiro curso com um grupo de 
pessoas que gostava desses movimentos e dessas novidades. Fui e disse que ia 
mesmo para ver como era esse negócio. Foi assim que fui me encontrando com 
essa história, com o processo em si. Esse foi o encontro com o Programa Agente 
Comunitário de Saúde já institucionalizado. Eu não tinha experiências anteriores 
com Agentes Comunitários de Saúde, a não ser essa vivência pequena e rápida 
com a Pastoral da Criança.”

Ir. Monique Bourget (médica)
“Tenho contato com a profissão desde o início, em 1996, por meio da parceria 

que viabilizou a implantação dos primeiros Agentes Comunitários de Saúde do 
município de São Paulo. Participei das primeiras seleções e capacitações desses 
agentes, que na época eram mulheres, líderes de comunidade, integrantes das 
Pastorais da Saúde e da Criança, pessoas que sempre foram empenhadas e 
lutavam no movimento de saúde da Zona Leste, que sempre teve destaque para 
a melhoria do SUS e da população.”

Lúcia Vânia Abrão (senadora)
“Conheci muito de perto o Programa de Agentes Comunitários de Saúde no 

período do governo e Henrique Santillo, quando regulamentamos a descentralização 
dos Programas da área de Saúde no estado de Goiás, e ele tinha sido vibrante por 
ter sido um pediatra muito preocupado com as crianças, com a mortalidade infantil 
e com a morte materna. Ele era uma pessoa que buscava sempre inovar muito 



30
 A

N
O

S D
O

 PRO
G

R
A

M
A

  D
E AG

EN
TES C

O
M

U
N

ITA
R

IO
S N

O
 B

R
A

SIL

137

nessa área de saúde. Por meio dele, naturalmente, reconhecendo essa experiência 
do Ceará, tivemos a oportunidade de ver muito de perto o nascimento desse novo 
Programa, que foi sem dúvida uma grande inovação na prevenção. Acompanhei pari 
passu todo o seu entusiasmo, dinamismo, e sempre fui uma aliada dele, sempre tive 
muito apoio dele, durante toda a minha carreira política, entusiasmando-me muito 
com o Programa e passando a conhecê-lo bem de perto.”

Maria Eugênia Lemos Fernandes (médica)
“Fiquei sabendo do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde de 

forma curiosa. Na gestão do professor Pinotti, ouvi falar de um Programa feito 
por um grupo diferente da saúde coletiva, que fazia um trabalho com a ajuda 
de pessoas da comunidade lá no Vale do Ribeira. Depois, soube dos prêmios 
recebidos pelo Ceará com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 
com a redução da mortalidade infantil e, posteriormente, no Nordeste na 
epidemia do cólera. Era um conhecimento distante, pois o município de São 
Paulo demorou muito a aderir a essa estratégia, o que aconteceu somente 
em 1996.”

Maria Imaculada Ferreira da Fonseca (enfermeira)
“A minha história começou quando iniciei como bolsista na Secretaria de 

Estado. Depois, fiz o concurso em 1982 e comecei a trabalhar na descentralização 
e na municipalização. Fazia meu trabalho com as regionais de saúde e depois fui 
para o interior, no município de Beberibe, onde fiquei diretamente com a Atenção 
Primária. Quando retornei para Fortaleza, foi na época em que a Inês ia sair, assumi 
a coordenação, que na época era só de Agente Comunitário da Saúde, embrião 
do Programa Saúde da Família. Na verdade, naquela época não havia ainda nem 
no organograma, porque era uma coisa muito incipiente, e tínhamos duas ou três 
pessoas começando a trabalhar a Atenção Primária. Nessa coordenação em que 
fiquei, na verdade, continuamos o trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde, 
coordenando o processo do trabalho deles e também iniciando o Programa Saúde 
da Família. Na verdade, ficou até meio pesado, pois era a mesma equipe para 
assumir as duas coisas. Então, o meu contato inicial com os Agentes Comunitários 
de Saúde foi, ao assumir essa coordenação, por causa  da Inês, que, ao sair, me 
indicou, dar continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito.”

Patrícia Saboya (senadora)
“Conheci os Agentes Comunitários de Saúde no Ceará, ainda no ano 

de 1986, e na época o governador era o atual senador Tasso Jereissati. Houve 
uma ruptura política muito forte no Ceará, e o Tasso conseguiu, pouco a pouco, 
implementar uma política social de muito peso, que credenciava lideranças 
comunitárias como interlocutores entre a sociedade e o seu governo, e isso acabou 
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se transformando em vários Programas. Um deles foi criado como se fosse um 
pacto pela infância e pela vida, e me lembro que à época a Ana Maria Cavalcante, 
minha querida amiga, era uma das pessoas que mais levou à frente essa bandeira, 
com todo o entusiasmo e determinação, e o Ceará virou um movimento em prol 
da vida. Isso acabou, em consequência desse grande movimento, fazendo surgir 
os primeiros agentes comunitários que cuidavam da saúde das famílias. Eu me 
lembro, ainda, naquela ocasião, como era difícil, apesar de toda a boa vontade 
do voluntarismo. Costumo chamar os Agentes Comunitários de Saúde de anjos 
da guarda da nossa sociedade. Foi a partir dali que começou a minha grande 
admiração, porque era um estado muito pobre, com dificuldades muito grandes, 
não tínhamos os instrumentos necessários para fazer isso, mas com boa vontade, 
com voluntarismo, com o coração repleto de vontade e de amor conseguimos dar 
uma virada no Ceará e nos tornamos um exemplo a partir daquele momento da 
criação do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde.”

Regina (médica)
“Eu já conhecia um pouco, lá no início, ainda da década de 1990, quando 

esse trabalho começou. Nessa época, eu estava na coordenação de área na 
prefeitura do município do Rio de Janeiro. O SUS no município do Rio custou muito 
a chegar. Ele está chegando muito devagar. Não tínhamos esse tipo de atividade 
naquela época e não se imaginava conseguir isso no município do Rio. No final de 
1994, início de 1995, fui para uma Secretaria de Estado. Eu era superintendente 
de Programação de Saúde e me colocaram um desafio: implantar o Programa 
Saúde da Família no Estado do Rio de Janeiro. Estruturamos, na verdade, pela 
responsabilidade que era uma coordenação composta de alguns superintendentes. 
Eu era a coordenadora, mas tínhamos a Superintendência de Recursos Humanos, 
que era o mote da Helena Simon, e estávamos juntas todo o tempo, além de 
alguns outros técnicos dessas superintendências. Aproximamo-nos desse trabalho, 
recorremos ao Ministério, falamos com a Fátima Sousa, Heloísa Machado, Danuza, 
Sola e Arindelita, pessoas muito importantes, porque havíamos montado o primeiro 
treinamento introdutório. Era uma coisa bem enlouquecida; fizemos surgir ao Estado 
a contratação dos primeiros mil Agentes Comunitários de Saúde para disponibilizá-
los aos municípios que quisessem comprar aquela ideia e aderir à estratégia. Foi 
assim que começou o nosso trabalho com os Agentes Comunitários de Saúde.”

Rosana Aquino (médica)
“Conheci a agenda dos Agentes Comunitários de Saúde por meio de uma 

mulher maravilhosa que está aqui diante de mim. Foi a Fátima Sousa que me 
levou, e levou outros companheiros da mesma época, para a militância da causa 
dos Agentes Comunitários de Saúde. Foi uma época em que essa era uma causa 
ainda muito controvertida, e não sei se você vai falar disso depois ou se falaremos 
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disso agora, mas acho que conheci os Agentes Comunitários de Saúde naquele 
momento da construção, e com uma causa controversa, com várias críticas e com 
vários senões, e acho que foi naquele trabalho que começamos na discussão das 
primeiras avaliações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde que vimos 
na figura do Agente Comunitário de Saúde algo novo, um profissional novo na 
construção desse sistema que vislumbrávamos.”

O valor do trabalho

Ana Carla do Espírito Santo (enfermeira)
“Como vocês sabem, por meio das Portarias do Ministério da Saúde, não 

existe uma equipe de Saúde da Família se não tiver um Agente Comunitário de 
Saúde. Fazemos um trabalho que eles têm de vínculo que precisa ser construído 
com a área em que ele entra, em que atua, não só com um vínculo, mas também 
por meio das ações de Promoção de Saúde que eles podem desenvolver com 
treinamento e capacitação, porque na verdade os agentes são pessoas da 
comunidade que precisam morar na microárea que às vezes não têm conhecimento 
nenhum do que seja Promoção de Saúde. O que temos aqui é o conceito de 
saúde para essa comunidade que eles atendem.” 

Ângela Carneiro (enfermeira)
“Existem três pontos importantes no trabalho do Agente Comunitário de 

Saúde. O primeiro é a relação com a comunidade. Por mais que discutamos 
sobre a questão profissional que as pessoas têm que ter um conhecimento para 
trabalhar na área da saúde, quando lidamos com a saúde, estamos lidando com 
o lado subjetivo das pessoas. Existem questões que, por mais que você tenha 
uma boa aproximação, uma boa relação do profissional de saúde com o cliente ou 
com o paciente, as pessoas não se sentem à vontade para falar. O próprio Agente 
Comunitário de Saúde precisa ser uma pessoa da comunidade, pois tem coisas 
que ele não precisa perguntar, essas coisas já saem na conversa do dia a dia do 
trabalho. Existe uma relação do vínculo entre a pessoa e a comunidade que é 
muito importante. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a relação de um trabalho 
mais social. Hoje, vemos que já se descobriram várias doenças e o diagnóstico 
terapêutico se elevou muito nesses últimos tempos com as descobertas científicas, 
só que na prática as questões sociais ainda interferem muito nas condições de 
vida. Não tendo alguém da comunidade para discutir essa realidade, para trabalhar 
não a doença em si, só o lado biológico, mas para ver quais são os determinantes 
da saúde, ou seja, os determinantes são de fundamental importância, e quem 
está lá vivencia o dia a dia. O terceiro é que existe uma questão importante não só 
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em relação aos determinantes, como também em relação ao vínculo. Trazemos 
pessoas da comunidade para participar do Sistema de Saúde porque sempre 
teremos profissionais de saúde que não participam do dia a dia da comunidade e 
que dizem realmente que a comunidade confia mais no médico e na enfermeira 
porque estudaram, mas essas pessoas, quando iam discutir, não traziam o lado da 
comunidade. Isso depende muito de cada lugar. Quando não existe esse trabalho 
integrado, às vezes a equipe tende a não valorizar por não participar, por não fazer 
as coisas integradas, por sobrar muitos problemas para o Agente Comunitário de 
Saúde. O profissional sempre joga a culpa no ACS. Ele diz que as coisas não 
acontecem por causa dele. A verdade é que a comunidade valoriza muito mais 
o ACS quando ele vai fazer algum favor para ela, quando marca consulta. Eu 
diria que ainda está em torno de 40% ou 50% das comunidades que realmente 
valorizam os Agentes Comunitários de Saúde.”

Elaine Alves (advogada da Conacs)
“Acredito que o reconhecimento está maior hoje, e talvez esteja aí o grande 

valor deles, é da população a quem eles assistem. Talvez seja o reconhecimento 
mais legítimo. Essa é a fonte de toda a união, de toda a força deles, é saber 
que eles estão trabalhando para a população carente e que essa população os 
considera como profissionais Agentes Comunitários de Saúde, uma pessoa da 
família e uma pessoa da mais alta confiança. Talvez sejam os únicos profissionais 
no país que têm acesso direto à comunidade, que sabem o nome e o sobrenome, 
o RG e o CPF da população. Acho que esses sejam os únicos que realmente 
valorizam, que sabem dar o valor necessário a esses profissionais. Acredito que o 
segundo fator de reconhecimento são os Agentes Comunitários de Saúde com as 
suas lideranças, que também são profissionais, e, por conta dessa organização, 
já existem gestores municipais e muitos profissionais do Saúde da Família que 
reconhecem o trabalho deles por essa organização e pelas conquistas. O SUS 
tem outra cara com os Agentes Comunitários de Saúde. O SUS é um sistema 
que só deu certo porque os abraçou. Ele foi criado oficialmente em 1988, com 
a Constituição Federal, e em três anos percebeu-se que o SUS não seria nada, 
que não passaria de um papel, se não houvesse a ponta do sistema, que são 
os Agentes Comunitários de Saúde. Tanto é que o Ministério da Saúde lançou 
o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde em 1991, já seguindo 
alguns exemplos estaduais, em especial nos estados do Nordeste, como pilotos 
nesse projeto, e eu acredito que o Sistema Único de Saúde deu certo porque 
ele tem o Agente Comunitário de Saúde como um exército. Já foram ditas tantas 
coisas, mas acredito que o Brasil tem um segundo exército, o exército da saúde, 
que são os Agentes Comunitários de Saúde.”
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Emilia (médica)
“É no trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde que deposito toda 

a minha esperança que a estratégia dê certo. Acho que a valorização vem da 
comunidade e dos que trabalham diretamente com elas. Os gestores estão mais 
distantes. O profissional de saúde de hoje não é o mesmo de antes do Agente 
Comunitário de Saúde.”

Ena Galvão (pedagoga)
“Acho que eles fazem algo que as Unidades de Saúde, pelo próprio modelo 

assistencial, deixam de lado – esse contato e história de vida das pessoas e da 
comunidade, esse resgate que o Agente Comunitário de Saúde faz, principalmente 
quando ele é membro daquela própria comunidade. Ele conhece a vida das pessoas 
e eu acho que isso, para quem busca ter uma visão de saúde mais integral, é parte 
inerente, e o profissional de saúde, vamos admitir que nem todos, mas a grande 
maioria, não exerce esse papel de contato mais próximo e direto com a comunidade, 
com a história de vida das pessoas, e por isso acho que o trabalho deles é ímpar, 
porque somente eles fazem isso com essa propriedade, com essa aproximação 
muito grande das pessoas.”

Fátima Bezerra (deputada federal)
“Na verdade, o que mais chama a minha atenção é o caráter social do trabalho 

dos Agentes Comunitários de Saúde. É inegável a dedicação dessa categoria, é 
inegável o papel deles, levando em consideração um país como o nosso, ainda com 
um forte componente de desigualdade social, um país em que, infelizmente, a Política 
de Saúde é muito precária. Os Agentes Comunitários de Saúde, nesse contexto, 
desempenham um papel muito importante, porque são eles que, de fato, chegam 
mais perto do cotidiano dessas pessoas. É como se eles fossem os médicos das 
famílias pobres neste país. Eles passaram muito tempo sem visibilidade, prova disso 
é que, em 2005, aprovamos a Emenda 51, que regulamentou a função deles, e é 
bom destacar que eles já existiam há mais de uma década. Durante esse período 
todo, infelizmente, eles viveram sobre o clima de ter a sua cidadania profissional 
cassada, porque não tinham nenhuma estabilidade do ponto de vista funcional. Daí o 
desafio que foi aquele momento para o movimento, para aqueles que foram parceiros 
nessa luta, de aprovarmos aquela Emenda Constitucional, porque ela mexia em uma 
cláusula pétrea da Constituição, que era o artigo 37, Inciso II, que diz que o vínculo só 
será concedido mediante concurso público. Estou contando isso para evidenciar que 
a valorização deles começou muito incipiente. A comunidade não se deu muito conta 
da sua importância, talvez por causa da visão tradicional de que o médico é quem é 
literalmente a figura do salvador da pátria. É claro que essa situação começa a mudar. 
Os méritos devem ser creditados principalmente à categoria pela sua capacidade de 
luta e pela capacidade de resistência. Agora é hora de entrar no campo da capacitação. 
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Está na hora de aprovarmos o reconhecimento da função deles, e em seguida a 
Emenda 53, da qual tive a honra de ser relatora, estabelecendo o piso salarial. Agora 
estamos às voltas com um projeto de Lei para regulamentar a Emenda 53. Portanto, o 
desafio agora é pensar na formação, capacitação, não somente estabelecer um piso 
justo, mas vincular o piso a uma carreira.”

Gianna Guiotti Testa (médica) 
“O Agente Comunitário de Saúde é um complemento do nosso trabalho, 

pois não conseguimos ter muito tempo para cada paciente, e esse trabalho traz a 
realidade, informações para ajudar no diagnóstico, para acompanhar o tratamento 
e para dar todo um contexto que em nenhuma outra situação conseguimos. Quem 
mais valoriza é a comunidade. Ali eles estão atuando e, no momento em que eles 
vão às casas, são psicólogos, médicos, enfermeiros e também termômetros. Quando 
tem um problema, quando o Sistema Único de Saúde oferece problemas no quadro 
de referência ou na regulação, eles estão ali para isso. Estamos sempre batendo na 
mesma pedra, e eles estão na linha de frente. Os Agentes Comunitários de Saúde 
representam o princípio da universalidade do serviço, ou da sua integralidade, por 
estarem tão perto e por fazerem o diagnóstico da vida das pessoas.”

Guadalupe Medina (médica)
“A valorização desses profissionais é inquestionável. Eles conseguem, por 

meio de um conhecimento profundo da realidade em que vivem, fazer ações de 
promoção e de prevenção, e uma vinculação dessa população com o serviço de 
saúde que nenhum outro agente dentro do sistema teria a mesma competência 
para fazer. O trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde é de grande relevância 
e faz toda a diferença no Programa que temos hoje. Não dá para pensar, por 
exemplo, na organização da atenção primária no contexto do Brasil sem a figura 
do Agente Comunitário de Saúde. Quem mais valoriza esse trabalho é a própria 
comunidade, pois ela recorre ao ACS e identifica nele uma pessoa com quem tem 
identidade, quando o trabalho é bem-feito, pois é claro que existem agentes e 
agentes, assim como existem PSF e PSF.” 

Inez Vasconcelos do Amaral (enfermeira)
“O Agente Comunitário de Saúde tem uma coisa que é fundamental: 

entrar na casa das pessoas. Os outros entram pela mão do ACS, mas ele entra 
primeiro. Entrar na casa das pessoas faz uma grande diferença no trabalho. Até 
a chegada dos agentes, eram as pessoas que buscavam o sistema de saúde. A 
nossa responsabilidade era com essa pessoa. Uma gestante podia morar na porta 
da Unidade de Saúde, mas se ela nunca buscasse, a nossa responsabilidade com 
ela não existia. O Agente Comunitário de Saúde começou a entrar na casa das 
pessoas, a viver a sua intimidade, a perceber as coisas, e não é um trabalho fácil. 
Você trabalha fisicamente em espaços, pessoas e situações diferentes. Posso 
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entrar em uma casa e participar de uma festa, mas posso entrar em outra em 
que pode ter havido um conflito familiar imenso. Enfim, isso é uma coisa sempre 
muito nova para o ACS, é sempre o desafio, uma visita a cada vez. São eles que 
comandam, e é você quem vai pedir licença, é você quem faz toda a abordagem 
capaz de tirar a mãe da comida, da leitura ou da televisão, ou quem quer que seja 
da família, para poder conversar. É diferente, por exemplo, dos outros profissionais, 
que estão dentro de uma unidade e que são procurados. Esse processo faz uma 
extrema diferença. Esse é o primeiro ponto pelo qual o trabalho deles precisa ser 
extremamente respeitado. Outra coisa é que talvez seja um profissional da área 
da saúde pública, da saúde coletiva, que trabalha e que precisa perceber mais o 
coletivo. Além de ele ter a visão de cada família, de cada unidade familiar, de cada 
pessoa, ele tem que ver como aquela família, como aquela pessoa se insere no 
coletivo. Você vê que tem ali uma nuance completamente diferente, pois não é 
só fazer um procedimento, não é só isso, pois ele sabe que existe um cartão de 
vacina, quais são as vacinas e qual é o intervalo entre elas, ou porque ele sabe 
como orientar um hipertenso a fazer o uso de uma medicação. Não é só isso. É 
como fazer isso na casa da dona ‘fulana de tal’, com todo mundo conversando com 
a televisão ligada. No Ceará, nos primeiros três anos dos Agentes Comunitários 
de Saúde, a cada mês ficávamos sem saber como pagar. Para eles se manterem 
daquele jeito, uma categoria que não existia, fazer o pagamento pelo governo... É 
claro que a comunidade apoiou, e muito. Naquele momento, o Agente Comunitário 
de Saúde se valorizava pouquinho. Depois de determinado tempo, chegou o 
momento em que ele mesmo percebeu, porque todo mundo foi falando, e é claro 
que boa parte dos políticos também falou que havia abusos, porque no meio dos 
Agentes Comunitários de Saúde havia aproveitadores. Eu vejo que o momento 
atual é o que a população entende não com a valorização que eles merecem, 
porque vejo hoje e percebo que a população não mais valoriza tanto quanto antes, 
pois estamos passando por um processo em que a população bate muito forte em 
nós. Estamos vivendo um momento em que a cidadania virou consumo e direito, 
por outros aspectos, inclusive o da cultura social. Estamos em uma fase com 
tendência ao equilíbrio.”

Ir. Monique Bourget (médica)
“É um trabalho fundamental, e hoje não existe no mundo algo parecido, 

um Sistema de Saúde que tenha uma pessoa da comunidade ligada à Equipe de 
Saúde da Família. Na verdade, ele é o termômetro da comunidade, vigilante das 
famílias que está dia a dia acompanhando e orientando a população. Ele traz a 
comunidade para dentro da equipe e vice-versa. Muitas vezes, ele é o único que 
abre as portas das casas a que a equipe tem que chegar. Outro dia, uma Agente 
Comunitária de Saúde nos relatou que, na favela em que morava, havia um carro 
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de polícia estacionado bem na entrada. Ela estava com o médico e a enfermeira 
e se preparavam para entrar naquela comunidade com a polícia. Ela se dirigiu 
aos policiais e disse que tinha trabalho para fazer e que seria ela e o médico ou 
eles. Vamos combinar que primeiro entramos e depois vocês entram. Os policiais 
acataram o pedido e tudo correu bem. As comunidades ainda valorizam mais os 
Agentes Comunitários de Saúde que os profissionais da equipe. Os gestores que 
entendem melhor o funcionamento do PSF e do SUS já reconhecem. Para que 
tenhamos uma visibilidade dos agentes, devíamos ter suas histórias contadas em 
uma novela, em reportagens de televisão. Isso já foi feito com a dengue, uso de 
álcool e drogas, violência e outras questões relacionadas à saúde. Agora faltam os 
Agentes Comunitários de Saúde  na mídia.”

Lúcia Vânia Abrão (senadora)
“Claro que as Agentes Comunitárias de Saúde têm seu valor, 

principalmente pela interação delas com a comunidade em que atuam. 
Acredito, porque eu tenho uma vida política voltada às bases, e, quando 
escolhemos as agentes na própria comunidade, já demos um passo muito 
importante para que haja essa interação. É preciso que essa pessoa, com o 
espírito do Programa, tenha respeitabilidade e credibilidade na comunidade 
para fazer com que as pessoas sintam a confiança que elas precisam no caso 
de uma mudança de comportamento, mudança de parâmetros da área de 
saúde, porque essa área é muito carregada de preconceitos, e as pessoas 
têm muito medo de inovar. A ACS tem esse trabalho, não só o de ensinar, 
como também o de mudar paradigmas e de eliminar preconceitos. Isso já 
percebemos pela experiência, quando tive a oportunidade de ver bem de perto 
os resultados, e aprendi, durante o governo de Fernando Henrique, a trabalhar 
com resultados. A área social teve uma grande dimensão no dia em que a dona 
Ruth Cardoso cobrou de todos nós que as ações teriam que ter resultados. Foi 
assim que comecei a acompanhar e a ver de perto os resultados efetivos dos 
nossos intentos, e os números indicavam isso de forma muito clara. Costumo 
dizer que as Agentes Comunitárias de Saúde hoje precisam ser respeitadas 
como entes que mudaram a face do Brasil principalmente em relação às 
nossas crianças. O Brasil hoje caminha para se aproximar dos índices dos 
países desenvolvidos na mortalidade infantil, em razão disso, deve-se muito 
a esse trabalho, que tem também muito da inspiração da Pastoral da Criança, 
que foi ainda a pioneira de todos os Programas, aos Agentes Comunitários 
de Saúde, que representaram e representam neste país um passo muito 
grande na prevenção de doenças, na prevenção da mortalidade infantil, da 
mortalidade materno-infantil, de apoio ao idoso, enfim, de todas as ações 
preventivas feitas com muita propriedade.”
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Maria Eugênia Lemos Fernandes (médica)
“Os Agentes Comunitários de Saúde desenvolvem um trabalho imensamente 

poderoso com a população. Inicialmente, porque moram na comunidade. Um 
bom processo de recrutamento, seleção e treinamento desses profissionais nos 
permitiria encontrar agentes ainda melhores dos que temos hoje. Em sua maioria, 
esses agentes são mulheres, cuidadoras natas; empoderadas, são capazes de 
realizar ações criativas com resultados sem precedentes, mas isso muitas vezes é 
menosprezado. Por minha trajetória na Aids, o PSF brasileiro é o grande modelo a 
ser implementado em países pobres e em desenvolvimento por sua característica 
de ter como pilar das ações os Agentes Comunitários de Saúde. Quem mais o 
valoriza é a própria comunidade, quem está muito perto desenvolve um apreço 
sem limites. Em alguns locais, até as remessas de Correio são entregues aos 
agentes, pois somente eles têm acesso a certos pontos da comunidade.” 

Maria Imaculada Ferreira da Fonseca (enfermeira)
“Defendo a integralidade, e a integralidade da Atenção Básica passa pela 

Promoção da Saúde. Quem, na verdade, na equipe de Saúde da Atenção Primária, 
faz especificamente a promoção mais diretamente é o Agente Comunitário de 
Saúde. Para mim, as duas ações mais importantes dos Agentes Comunitários de 
Saúde são: a detecção precoce dos problemas, das patologias, porque ele fará isso 
dentro da casa das pessoas, monitorando-as e encaminhando-as para a equipe 
de saúde, e isso se dá no rastreamento e na identificação precoce dos problemas 
de saúde; a segunda é na ação educativa. O Agente Comunitário de Saúde é 
indispensável, porque ele trabalhará na ação educativa para promover a saúde, 
detectando precocemente os problemas para servir de elo.”

Patrícia Saboya (senadora)
“O trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde salva não só vidas, 

como também mentes. Percebo no trabalho delas que se tornam um elo tão 
forte com a comunidade que servem como Conselheiras da Comunidade, não 
necessariamente no caso de uma doença na família, mas em uma dificuldade 
entre membros da família, em que o Agente Comunitário de Saúde acaba sendo o 
conciliador. Essas pessoas começaram um trabalho em uma época em que não se 
falava na regulamentação da profissão, não se falava em salário, mas continuaram 
durante tanto tempo trabalhando dessa forma, como se fossem voluntárias de 
Deus, como se fizessem aquilo por puro amor e dedicação, porque o dinheiro 
que elas recebem é muito pouco para compensar o trabalho extraordinário que 
fazem. É por isso que acredito que um trabalho de prevenção consegue diminuir 
os custos da saúde, ajuda a salvar vidas, principalmente de crianças, como foi 
na época em que a mortalidade infantil no Ceará era uma das piores do Brasil, 
mas conseguimos dar a volta por cima nos tornando uma referência. Por todas 
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essas qualidades, por todas as ações, pelas atitudes, por essa vontade de ajudar, 
acho que elas são essenciais em qualquer comunidade, em qualquer sociedade, 
e devem ser valorizadas, pois, apesar de este ser um trabalho de formiguinha, tem 
um resultado fantástico.”

Regina (médica)
“Os Agentes Comunitários de Saúde representam a possibilidade de 

mudança de um modelo. São o símbolo vivo dessa possibilidade, que era muito 
teórica, de conversão de modelo. Como faríamos? São outras estruturas, outros 
sistemas nacionais que não trabalharam necessariamente com os agentes. 
Víamos apenas o sistema inglês, que foi no qual sempre nos pautamos, com a 
ideia da porta de entrada na atenção primária, com a organização do sistema com 
base nela, como algo consolidado. mas como eles fizeram isso? Como faríamos 
para dar esse pulo do gato e nos adaptar, a exemplo de Cuba? De um lado, uma 
sociedade avançada, como a britânica, do outro, uma que viveu uma revolução, 
como foi o modelo cubano. Como adaptar um modelo aos nossos muitos ‘Brasis’? 
Como adaptaríamos ao Brasil, um país que, embora em desenvolvimento, tinha 
um modelo de formação profissional de saúde, principalmente do médico, tão 
arraigado ao hospital, naquele modelo flexneriano antigo? Como faríamos isso? 
O Agente Comunitário de Saúde representa essa possibilidade. Ele nos ajudou a 
fazer essa conversão, prova viva de que é possível. Ele tem viabilizado o SUS no 
país e não tenho dúvida de que são as comunidades que mais o valorizam. Muitas 
vezes, o ACS incomoda o gestor e a equipe, porque ele é o posto avançado da 
comunidade. Ele representa a comunidade no Sistema de Saúde, e quando ele 
incomoda está fazendo seu trabalho. A participação popular é viva na atuação dos 
Agentes Comunitários de Saúde.” 

Rosana Aquino (médica)
“Conseguimos identificar algo de novo na figura dos Agentes Comunitários 

de Saúde. Dentro do cada vez mais rígido enquadramento que vivemos das 
profissões da saúde, é o ACS o profissional de saúde responsável por romper 
com esse enquadramento rígido das profissões, dos atos profissionais, que se 
constituem de muitas normas. Para mim, os Agentes Comunitários de Saúde 
representam o novo, uma nova possibilidade de fazer saúde que está fora das 
amarras das profissões, que está fora das amarras do local de fazer saúde, 
que são as Unidades de Saúde, que está fora das amarras estabelecidas. Eles 
estabelecem uma nova relação entre a Unidade de Saúde e a população. Na 
minha experiência, em relação às equipes de Saúde da família, e das Agentes 
Comunitárias de Saúde, em especial, nos seus territórios de atuação, acho que 
em primeiro lugar vem a comunidade. Em segundo lugar, estão os profissionais. 
Hoje, quando discutimos com os profissionais de saúde e saímos um pouco da 
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atuação deles, principalmente da atuação individual, começamos a discutir como 
se estabelece a relação com a comunidade, como se apropria da comunidade, 
como constrói o mapa da comunidade, como reconhece esse território, e nenhum 
profissional de saúde diz nada que não seja apoiado no conhecimento do ACS. É 
nesse momento que o ACS tem um protagonismo impressionante. Em qualquer 
oficina que fazemos com uma Equipe de Saúde da Família, o Agente Comunitário 
de Saúde é a figura-chave. Isso é reconhecido pelos profissionais.”

Outros dizeres 

Ana Carla do Espírito Santo (enfermeira)
“Fico imaginando os Agentes Comunitários de Saúde fazendo mais 

serviços, os quais chamamos de serviços de rua, integrados com o acesso 
às informações, sabendo o que está acontecendo nos outros locais do Brasil. 
Sabendo o que está acontecendo em Fortaleza, que sabemos ser um modelo, 
em João Pessoa ou no Sul do país, para poder estabelecer um diálogo a fim 
de discutirem as ações ideais para a promoção da saúde e para levar a essas 
comunidades o que está acontecendo em um lugar bem distante delas, lembrando 
que é possível desenvolver ações, porque acredito que no futuro eles estarão bem 
mais informados e vão poder acrescentar outros dados. O papel do agente não 
é só o de uma pessoa de recado e de marcação de consulta, ele estará fazendo 
muito mais e estará ocupando um papel maior de liderança na área em que atua. 
O sonho maior que tenho quando trabalho com os Agentes Comunitários de 
Saúde é que eles se sintam valorizados com aquilo que estão fazendo, porque 
muitos deles já vêm com o estigma de que não serão valorizados porque ganham 
um salário menor, porque trabalham com pessoas que são de baixa renda, porque 
moram em um local que todo mundo acha feio e sujo, em que as pessoas não têm 
uma renda que lhes permitam viver bem, porque é perigoso. Por isso, sonho que 
o ACS seja mais respeitado, que ele integre realmente o conceito comunitário de 
uma equipe de saúde, que não fique somente naquela pessoa que se hoje tem um 
que não gosto amanhã quero outro. Quero dizer para elas se sentirem mulheres, 
enfermeiras, mães, esposas, amantes, amasiadas, e que elas lutem por tudo 
aquilo em que acreditam, como entendo, como acredito. Quando fui mãe aos 13 
anos pensei que a minha vida tinha acabado, mas eu adquiri muita experiência, e 
tudo indicava para eu seguir em frente. Que elas realizem os seus sonhos. Quem 
sabe um dia eu possa escrever um livro ou artigos, de não ficar só como enfermeira 
responsável técnica, ser uma enfermeira que tenha várias publicações, que faça 
um mestrado, um doutorado, que fique orientando acadêmicos, mestrandos, no 
Rio de Janeiro ou em Brasília.”
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Ângela Carneiro (enfermeira)
“Gostaria que o Agente Comunitário de Saúde fosse um agente social 

que trabalhasse na comunidade não só as questões da doença, mas também os 
determinantes da saúde, como agente social, com uma equipe; que trabalhasse 
as questões de promoção da saúde, de prevenção, mas vejo hoje que está sendo 
delineada uma situação para transformar o Agente Comunitário de Saúde em 
um técnico de enfermagem. Não gostaria que fosse assim. Acho que está sendo 
delineada uma situação que vai desconfigurar totalmente o sistema. Qual é o 
papel do ACS? Gostaria que ele tivesse qualificação para ser um agente social e 
que trabalhasse não só a questão biológica. A qualificação deve ser permanente 
e integrada, fazendo o trabalho com toda a equipe não só de forma isolada, mas 
também com mais de esclarecimento para a população de qual é o trabalho do 
ACS, envolveria mais os agentes na área educacional com ações de promoção da 
saúde e de prevenção de doenças, na linha de uma ação intersetorial. Gostaria 
que o Sistema de Saúde brasileiro atendesse no mínimo 90% da população, 
que não tivesse muita gente sem ter acesso ao sistema, porque acho que hoje 
tem muita coisa boa no SUS. Os dois graves problemas no Sistema de Saúde 
brasileiro atualmente são: melhorar a questão da atenção básica, da resolutividade 
na Atenção Primária, de ser realmente uma atenção primária de qualidade, uma 
atenção básica mais ampla do que a que tem no Brasil, que se aproxime de um 
conceito de atenção realmente primária, ou seja, uma atenção primária seletiva, 
como pouca gente tem hoje, em vários locais; que se cumpra o que está no pacto 
pela atenção básica, dessa atenção mais ampliada, e que melhore a questão das 
urgências. Essas são questões principais para a população chegar ao setor e ter 
acesso ao Sistema Único de Saúde. As mulheres não devem desanimar. A cada 
dia que passa elas terão que conquistar mais espaço, mas elas precisam largar 
de ser mulher-maravilha e achar que, por serem mulheres, terão que dar conta do 
trabalho fora, da casa, fazer tudo o que o homem faz e mais o papel da mulher. 
Temos que brigar por um espaço aqui, mas creio que as mulheres precisam dividir 
novamente o seu papel. Não dá para carregar essa carga toda. Eu já fiz muito 
disso na vida, mas precisamos ser felizes, cuidarmos da nossa vida também 
enquanto mulher, viver mais.”

Elaine Alves (advogada da Conacs)
“A população brasileira sofre com a pobreza, independente dos governos 

que já passaram e que vão passar. O país é continental, e por isso vai continuar 
existindo a segregação da população. O meio mais eficaz de a saúde pública chegar 
a essa população carente é o Agente Comunitário de Saúde. A nossa preocupação 
é que o poder público, o Ministério da Saúde, continue trabalhando por eles e que 
os novos gestores não percam a essência desse profissional, pois sentimos muito 
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a ausência da educação continuada para esses profissionais. Daqui a 20 anos, as 
necessidades públicas talvez sejam outras, pois se suprem algumas, mas surgem 
novas necessidades. Esperamos que até lá os agentes tenham condições de agir 
com a mesma eficiência e eficácia de hoje. A minha expectativa é que os governos 
que passarem por esses 20 anos continuem valorizando esses profissionais e 
continuem entendendo que eles são fundamentais para o SUS, para a população 
brasileira. Que a vitória foi grande porque a luta foi muito grande. Essa vitória 
é uma etapa de todo esse processo de valorização que já começou há muitos 
anos. Tivemos grandes guerras vencidas em 2005 e 2006, conseguimos com a 
ajuda dessas mulheres, que são a maioria entre os agentes, que deixaram filhos, 
maridos, famílias, comunidades para estar aqui em Brasília, nas suas caravanas, o 
país inteiro, dedicando-se exclusivamente a essa luta. Isso foi uma demonstração 
do quanto esses profissionais estão conquistando o respeito do poder público, dos 
políticos em si, mostrando a competência, mostrando a força delas.” 

Emilia (médica)
“Existe uma coisa que até hoje não consegui concluir sobre tornar o 

Agente Comunitário de Saúde um funcionário público, com todos os direitos que 
ele merece, e ele ser um profissional de saúde, ou se ele, sem essa vinculação, 
idealiza ou sonha coisas. Por isso, sonho com aquele ACS que, mesmo sendo um 
profissional de saúde, um técnico, um agente comunitário, não perca o vínculo 
com a sua comunidade, nem também o seu dinamismo como cidadão. Que 
ele não almeje sair da sua comunidade. Esse é apenas um sonho. Merecemos 
sonhar outras coisas, alçar voosComo mulher, desejo que as mulheres de todas 
as classes sociais e perfis socioeconômicos possam ter direito a criar seus filhos 
da mesma forma. Esse é o meu grande sonho. Somos talvez hoje muito mais do 
que éramos, mas ainda somos poucas. Espero que sejamos um exército muito 
em breve.”

Ena Galvão (pedagoga)
“Como sempre, tudo o que é novo é muito conflituoso, permeado de 

concepções de vida, de mundo e de sociedade, e acho que aconteceram embates 
bastante interessantes que nos fizeram crescer e rever essa concepção, essa 
coisa muito nova que aparecia, a de você trazer a saúde em outra dimensão. Seria 
difícil nominá-las, mas tivemos mulheres muito valorosas, como você, Heloísa, 
Isabel Santos, que brigaram muito. Às vezes, ficava no meio do fogo cruzado, sem 
saber que posição tomar, compreendia a importância, mas não sabia o caminho 
legal e como ele seria percorrido. Tivemos muitos embates e acho que nesse 
processo crescemos muito, aprendemos muito. Essas mulheres, acho que a saúde 
pública deve reverenciar, com um carinho muito especial, pela história de luta e 
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de vida e pelo poder de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Quanto aos 
Agentes Comunitários de Saúde, eles até hoje me surpreendem. Quando eles se 
viram excluídos da lei do exercício profissional, viram-se também na busca de um 
caminho, interessante como eles se organizaram. A capacidade de organização e 
a capacidade política de entender a importância do papel deles na comunidade é 
algo fantástico. Eles foram à luta mesmo, organizaram-se, conseguiram a Lei de 
exercício e muitas vitórias. No âmbito do Ministério da Saúde, tiveram um embate 
grande quanto ao próprio processo formativo dos Agentes Comunitários de Saúde. 
Até hoje, você sabe que existem correntes que não defendem essa formação, que 
eles devem ser pessoas mais livres para trabalhar com a comunidade, porque 
senão vão mudar de profissão, e há grupos que defendem a formação deles. 
Faço parte desse grupo, pois o acesso à educação é um direito de todos, e a 
profissionalização das pessoas não assegura que elas saiam. Se elas gostam 
daquilo que fazem e se estão preparadas teoricamente, fundamentadas para 
fazer, dificilmente saem. Temos exemplos clássicos de Agentes Comunitários de 
Saúde que são verdadeiras pérolas no seu trabalho com a comunidade. A elas, o 
meu carinho muito especial. Acho que muitas conquistas foram alcançadas, mas 
ainda têm muito a fazer. Precisam lutar com a inserção profissional, da valorização 
do seu trabalho e da sua formação. Esses são os desafios que estão postos.”

Fátima Bezerra (deputada federal)
“Vale a pena lutar e vale a pena sonhar.”
Gianna Guiotti Testa (médica) 
“Imagino que eles estejam mais capacitados e preparados para resolver 

muitos problemas, orientar a comunidade com base na busca de mecanismos 
de redes de proteção, mecanismos da comunidade para a proteção da saúde, 
de formação, de participação popular, que é um grande princípio do SUS, e que 
estejam cada vez mais na postura de lideranças comunitárias, porque isso é 
fundamental para o Agente Comunitário de Saúde. Acredito que também sejam 
valorizadas como mulher, como Conselheiras, que ajudam nos momentos difíceis, 
presentes em várias etapas da vida da família, que conhecem todos os seus 
problemas e que atuam com sensibilidade no processo do seu trabalho.” 

Guadalupe Medina (médica)
“Nem sempre costumamos pensar tão longe assim, daqui a 20 anos, pois 

vivemos com tantos problemas imediatos que dificilmente pensamos nesse período 
tão longo. Mesmo assim, quero um SUS que tenha sustentação, sustentabilidade, 
que consiga vencer os seus desafios atuais em termos de financiamento, com 
relações entre os níveis de atenção, uma melhor retaguarda dessa atenção. Daqui 
a 20 anos, imaginamos que esses problemas estruturais que hoje são obstáculos 
ou nós críticos serão resolvidos ao longo do tempo. Os Agentes Comunitários de 
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Saúde serão mais preparados, mais qualificados, e estarão lidando com outros 
tipos de problema; serão agentes mais reconhecidos pelo poder público, pelas 
instituições, pelas universidades. Espero que sejam agentes que tenham menos 
famílias para assistir e que possam trabalhar com mais abrangência, de uma 
forma que possamos proporcionar melhores condições de trabalho, que possamos 
atender às reivindicações que eles estão colocando hoje na pauta do dia. A agenda 
desses agentes tem que estar colada com os problemas da população e não pode 
ser uma agenda única, pois o propósito do trabalho dos agentes está diretamente 
vinculado ao perfil da população. Uma agenda de trabalhar para sempre melhorar 
a qualidade da saúde da população, reduzindo os seus problemas. Diria que teria 
que ser uma mensagem de agradecimento pela relevância do seu trabalho, pelo 
reconhecimento público desse trabalho, pois isso é importante, é uma forma de 
gratificação do trabalho do agente também e das mulheres, em especial. Eu acho 
que isso vem, em grande medida, não só pela melhoria das suas condições de 
trabalho, mas também pelo reconhecimento desse trabalho. Eu diria para elas: 
‘Parabéns, agentes, pois o seu trabalho é da maior importância’, especialmente 
para as mulheres, cujo trabalho ainda é hoje um sobretrabalho, pois a mulher tem 
uma especificidade muito grande porque, em geral, ela toma para si um conjunto 
de atribuições na família, ela cuida da casa, ela cuida das crianças, ela cuida do 
outro em geral. As mulheres, em especial, têm contribuído em grande parcela como 
Agentes Comunitárias de Saúde e como mulheres. Acho que essa sensibilidade 
feminina tem também marcado o perfil dessas agentes. Minha mensagem é essa. 
Meu sonho é um sonho assim, Fátima. Hoje, tive a oportunidade de ver algumas 
experiências tão interessantes de atenção primária em países que enfrentam 
também dificuldades e que conseguiram organizar esse sistema. São países em 
que vi um médico entusiasmado, dando um depoimento e dizendo que ele tem 
40 anos de trabalho em uma Unidade de Saúde. Esse é o meu sonho. Sonho 
que as equipes de atenção primária sejam equipes em que os profissionais 
consigam trabalhar durante 40 anos da sua carreira, da sua vida, e que consigam 
ter prazer nisso, que consigam falar desse trabalho e dos resultados com muita 
satisfação, e não profissionais que estão ali trabalhando como médicos ou como 
enfermeiros, mas não como agentes, porque os agentes são os que mais ficam, 
que não estejam ali visando só o horizonte imediato para galgar outras posições 
no Sistema Único de Saúde, fora do sistema público de Saúde. O meu sonho é ter 
um serviço em que as pessoas sejam mais felizes.”

Inez Vasconcelos do Amaral (enfermeira)
“Estou estudando no mestrado a formação em saúde coletiva e tenho 

pensado muito que o Agente Comunitário de Saúde talvez seja o profissional que 
mais percebe e que mais poderia ser capacitado em ações de saúde coletiva. Vejo 
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o ACS como um promotor de saúde. Ele vai trabalhar muito nessa perspectiva. 
São alguns desafios que hoje estão postos, que têm muito a ver com o sofrimento 
da população, de uma forma geral. Pode não ser mais pela miséria absoluta, mas 
pode ser por falta de afeto. Diria que o ACS pode contribuir muito, porque hoje 
estamos com um grupo que quer trabalhar a amorosidade das pessoas. Não há 
uma coisa que é boa ou ruim. É dizer para você: ‘Isso é parte integrante do nosso 
ser. Se não formos amorosos, destruiremos a comunidade’. Isso não é aquela 
coisa de ser bom. É muito mais profunda, que chamo de amorosidade. Essa 
relação de entender como é que me relaciono comigo mesma, com o outro, com o 
ambiente, como é que tudo isso pode haver em uma reunião. 

Vejo o ACS no futuro como um profissional que pode dar uma contribuição 
muito grande, embora eu não saiba exatamente como é – estou doida para 
descobrir como trabalharemos isso. É essa energia boa que ele pode passar 
entrando em cada município. Você já pensou que, se ele foi capaz de entrar em 
cada município naquela época em que o povo tinha um nível muito menor de 
instrução, com muito mais dificuldade de acesso à informação, e ele foi capaz, por 
exemplo, de convencer uma pessoa de uma cidade muito pequena, muito pobre, 
da zona rural, de um homem que nunca soube disso, de deixar que uma pessoa 
estranha chegasse e fizesse uma vacina no seu filho, não há nada difícil para ele. 
Quando os agentes foram obrigados a sair com mala e tudo, porque os pais não 
queriam que vacinassem os seus filhos, se eles foram capazes de fazer isso, por 
que eles não são capazes de reverter o sofrimento? Quando você sofre muito, o 
sofrimento embrutece as pessoas. Estamos vivendo um pouco isso. As pessoas 
estão embrutecidas. É claro que existe a arma e que existe a droga, mas tudo isso 
não é causa, e sim consequência do embrutecimento e da falta de amor. Eu, pelo 
menos, estou muito imbuída em descobrir isso, em como é que trabalhamos a 
amorosidade. Não sei como ser objetiva, mas, como sou muito pragmática, estou 
tentando ver que vivência podemos oferecer. 

Vejo o ACS no futuro com uma contribuição muito grande nessa área, nessa 
linha. Queria muito que as mulheres não perdessem o que é bom da mulher: ser 
mulher e ser feminina;essa sensibilidade. Não percam isso, é normal. Por que 
perder? Sei que em cada momento houve uma forma de lutar, mas este momento 
agora é o de se encontrar. Não queiram também ser independentes. Queiram 
ser interdependentes. Outra coisa que acho muito simples, e que cada vez mais 
me impressiona: ‘É muito bom ser simples’. Tenho exemplos de bons Agentes 
Comunitários de Saúde que ensinaram muitos a ser simples. Isso é uma coisa 
muito gostosa. Escrevo muito sobre isso porque gosto. Havia uma disputa entre um 
homem e uma mulher. O senhor era candidato a Agente Comunitário de Saúde. Na 
ficha, perguntava se era casado e se tinha filhos. No caso de empate, optávamos 
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por quem tivesse mais filhos. Eles já tinham conversado lá fora, e ele sabia que 
bom mesmo era responder ‘sim’ a tudo: ser casado, ter filho, amamentar. Quando 
chegou essa terceira pergunta, ele ficou olhando para mim, querendo responder 
‘sim’. Para aliviar o ambiente, eu disse para ele que nunca amamentou. Ele 
respondeu: ‘eu não hei de mentir para a senhora. Realmente, nunca amamentei’. 
Fiquei encantada. Como ele poderia mentir para mim, convencendo-me do fato de 
que ele já tivesse amamentado? Isso é muito lindo. Como essa, existem muitas 
histórias. É preciso pensar um pouco para não magoar. Você pode dizer o que 
você quer, mas se você puder dizer com amorosidade, melhor. Estou nessa linha.”

Ir. Monique Bourget (médica)
“Em 20 anos, o Agente Comunitário de Saúde será mais ligado às ações 

digitais, mas ainda será essa pessoa que ajuda a comunidade a se organizar, 
a interagir, será um cuidador de idosos abandonados, pois a população está 
envelhecendo rapidamente. Será um profissional responsável com que as 
pessoas se comunicam. Moramos juntos e não interagimos, estamos caminhando 
rapidamente e nos afastando com a mesma velocidade. O novo ACS terá 
potencial de comunicação que permitirá o link agregador entre as pessoas. Sonho 
que tenhamos 100% de implantação da ESF, que possamos melhorar a saúde da 
população. Quero um mundo mais feliz, com paz e mais saúde. Precisamos de 
coragem para continuar o caminho.”

Lúcia Vânia Abrão (senadora)
“Eu gostaria, nesse momento, de transmitir aqui o meu sentimento em 

relação a essas mulheres, guerreiras, comprometidas, que tiveram a garra não 
só de implementar um projeto inteiramente novo, como também a de lutar para 
que fossem reconhecidas nos seus direitos e deveres, elas que cumpriram com 
tanta propriedade os seus deveres, e merecem realmente o respeito da população 
brasileira. Gostaria que elas pudessem sentir, pelo menos da minha parte, como 
parlamentar e como representante do meu estado, o quanto são importantes 
neste momento da vida brasileira, quando consolidamos a democracia, quando 
caminhamos para que a população possa ser respeitada nos seus direitos, 
principalmente na área de saúde, porque elas são, sem dúvida nenhuma, o motor 
que impulsionou e que fez vibrar esse novo momento da saúde brasileira.”

Maria Eugênia Lemos Fernandes (médica)
“Nos últimos 20 anos, uma das maiores contribuições dos Agentes 

Comunitários de Saúde foi contribuir o acesso à saúde por milhares de famílias, 
aumento na adesão ao tratamento de diabetes, hipertensão, cobertura vacinal, 
entre outras conquistas. Daqui a 20 anos, esse trabalho pode ser aprimorado na 
linha dos direitos humanos à saúde, por exemplo. Para isso, é fundamental que os 
gestores e os profissionais de saúde tentem horizontalizar esse trabalho, ou seja, 
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precisamos firmar cooperações com uma equipe, uma Unidade Básica de Saúde 
ou outros níveis do Sistema Único de Saúde, que possamos estabelecer relações 
humanas que não percam o foco dos objetivos de nossas ações, sem agendas 
paralelas. Precisamos colocar pessoas qualificadas mais próximas dos ACS nas 
Unidades. Quero permanecer como uma servidora da população que acredita que 
as Agentes Comunitários de Saúde podem muito mais.”

Maria Imaculada Ferreira da Fonseca (enfermeira)
“Vejo que as Agentes Comunitárias de Saúde, em particular, se 

especializarão cada vez mais na Promoção da Saúde. Precisamos que não 
somente elas, mas os demais profissionais também desenvolvam habilidades 
nesse sentido. Devemos curar os que já estão doentes, mas devemos evitar novos 
casos. A capacitação da ACS é determinante em um novo cenário. Devemos focar 
todas nossas ações no usuário do sistema.” 

Patrícia Saboya (senadora)
“A minha mensagem é de muito obrigada. Eu, como ser humano, mãe, 

mulher e senadora, só posso agradecer às Agentes Comunitárias de Saúde pelo 
carinho, determinação, vontade de mudar as realidades, tão difíceis, cruéis, duras, 
tantas vezes, de crianças e idosos em situação de risco, de homens e mulheres 
que passam por dificuldades, às vezes, não só de saúde, mas que recebem da 
mão e do coração fortes das Agentes Comunitárias de Saúde uma palavra de 
conciliação, de estímulo e de alegria. Portanto, se posso falar em nome do estado 
do Ceará, em nome das pessoas do Ceará, em nome daqueles a quem eu posso 
representar como senadora aqui em Brasília, é só o meu agradecimento, o meu 
muito obrigada, e espero que continuemos juntas nessa luta por muitos e muitos 
anos. Um dia, se Deus quiser, todos nós, brasileiros, poderemos reconhecer esse 
trabalho tão magnífico e extraordinário, de mulheres com tanta vontade, não só 
das mulheres ACS, mas daquelas que apoiam com tanta determinação esse 
trabalho, que simplesmente determina o futuro da humanidade, ou seja, a vida 
das pessoas.” 

Regina (médica)
“Ao ouvir os Agentes Comunitários de Saúde, me parecia estar ouvindo a 

própria população, o que ela precisava, de onde ela estava falando. O gestor não 
pode ficar encastelado, cheio de excelentes intenções, tecnologia, conhecimento, 
porque isso é muito duro. Às vezes, contrariando o que a própria Constituição já 
fala sobre o que é saúde. A necessidade de saúde das pessoas é colocada por elas 
próprias. É o sentimento de adoecer, que é diferente do que qualquer universidade 
possa estar dizendo que seja saúde. Quando o ACS reivindica coisas, imagino, 
é lógico que não podemos, como gestores, atender a todas as demandas, mas 
isso passa a ser uma questão importante a ser levada em conta. O gestor tem 
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esse papel de ouvidor. Ele tem que ter. Imagino – ou espero – que eles tenham a 
sua profissão reconhecida, que eles não sejam utilizados como manobra política, 
que eles não fiquem sempre assustados com mudança de governo, sem saber 
se vão ter emprego ou não, que eles não tenham os seus vínculos trabalhistas 
tão precarizados, que sejam reconhecidos de fato como trabalhadores do SUS. 
Acho que não é sonho, é absolutamente possível, mas esse reconhecimento já 
não passa mais pela sociedade, esse reconhecimento já está dado. Ele tem que 
passar pelos profissionais de saúde e pelos gestores do SUS. Mesmo os gestores 
do SUS hoje estando completamente convictos de que a estratégia da Saúde da 
Família é o caminho, isso tem que ser transformado em ação. Para mim, a ação é 
desprecarizar o agente, como outras Equipes de Saúde da Família, como todos os 
outros membros da Saúde da Família, sendo reconhecidos como trabalhadores do 
SUS. Para as mulheres que apoiaram, a mensagem é de força. Vamos continuar. 
Estamos investindo na coisa certa, e teremos a certeza de que estamos fazendo 
o que se tem a fazer. Para as Agentes Comunitárias de Saúde, paciência, porque 
vamos continuar lutando para que isso aconteça, não estamos fazendo favor 
nenhum, porque vocês são tão trabalhadoras quanto nós e, às mulheres, que são 
as guerreiras, o meu carinho e o meu reconhecimento.” 

Rosana Aquino (médica)
“Vamos continuar convivendo com o dilema que sempre esteve colocado, 

desde o início. As corporações de saúde são muito fortes. O ACS vai ter que 
conviver com esse dilema, que o puxa para desenvolver um papel, digamos, 
menos revolucionário e cada vez mais conservador. Haverá sempre essa tensão 
entre ele ser um profissional de saúde enquadrado como um auxiliar entre tantos 
outros profissionais e a sua identidade enquanto um agente da comunidade, um 
trabalhador comunitário. Penso que o futuro de um cenário ‘a’ ou ‘b’ vai depender 
de conseguirmos, com a comunidade, fortalecer essa visão, e o papel desse 
agente, no sentido de valorizá-lo para que ele se empodere e para que ele possa, 
frente aos outros profissionais, se fortalecer e construir uma identidade diferente 
dessa identidade velha das profissões de saúde. O futuro depende disso. Depende 
de um maior empoderamento e de reconhecimento por parte da comunidade da 
necessidade desse novo agente, para que ele não se torne velho. 

Para as mulheres Agentes Comunitárias de Saúde, a mensagem é a de 
se reconhecer e de se fortalecer como cuidadora. A mulher tem uma história de 
cuidado que por muito tempo foi desvalorizada. Temos, desde a perseguição 
das bruxas às benzedeiras, cujo objetivo sempre foi desvalorizar esse papel de 
cuidadora, da mulher, ou então o de não reconhecer esse papel fundamental da 
mulher dentro da família. A ACS tem essa missão de ser a grande cuidadora, ser 
agente que cuida não apenas da sua família, mas de um conjunto de famílias. Ela 
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deve se reconhecer e se orgulhar por esse papel desse conjunto de famílias. Essa 
seria a minha mensagem, uma mensagem de orgulho. Para todas nós, mulheres, 
sejam da população, sejam profissionais de saúde, sejam gestoras, precisamos 
fortalecer o papel dessa agente, valorizar como merece ser valorizado. Meu 
sonho é o sonho que sonhamos juntas, o de construir um SUS que seja realmente 
generoso, um SUS que acolha a população, que responda às necessidades de 
saúde, equânime, que não expulse as pessoas, mas que as acolha, que não as 
desatenda, mas que as atenda e que busque resolver seus problemas e amenizar 
os sofrimentos. Esse é o sistema que vimos nascer, e que cotidianamente lutamos 
para que ele seja mais equânime e mais generoso.”





MELODIAS DA SAÚDE NO BRASIL: DIÁLOGOS ENTRE MULHERES



30
 A

N
O

S D
O

 PRO
G

R
A

M
A

  D
E AG

EN
TES C

O
M

U
N

ITA
R

IO
S N

O
 B

R
A

SIL

159

Toda e qualquer “investigação” tem história própria que fala de uma 
maneira particular e essencial das alegrias, tristezas, encontros e desencontros, 
entre a hipótese original e seu resultado. O livro Mulheres na Saúde: vozes 
coletivas e imagens singulares: 20 anos do PACS no Brasil foge a essa regra 
no tocante a hipótese e resultados, pois não se trata de uma pesquisa “dura”, 
mas de encontros entre mulheres para dialogar sobre sua condição humana, no 
pensamento de Hannah Arendt. Sobretudo, quando designa as três atividades 
humanas fundamentais: labor, trabalho e ação. A primeira  para falar da própria 
vida, a segunda  para mundanidade e a terceira para dizer que a ação é “atividade 
exercida entre homens, independentemente da produção de coisas ou da 
manutenção da vida, devido ao fato de que os homens e o homem vivem na 
Terra e habitam o mundo”. E assim afirma que a ação é a pluralidade humana 
a condição de existência do ser humano sobre a Terra: somos seres racionais 
igualmente humanos, mas cada qual apresenta diferenças e variações em seus 
caracteres individuais, e para que se reflitam essas diferenças necessitamos da 
constante presença e continuado diálogo com os outros (ARENDT, 2007. p. 15). 
Nesse caso, as histórias das mulheres ACS, de fato, são orientadas pela trilogia 
apresentada por Hannah, porque viveram e vivem a construção do seus labores, 
trabalho e ação no PACS, nos 20 anos, com força e clareza de suas escolhas. 
E mais: olhando de frente as diferentes culturas, de classe, idade, sexo, entre 
outras, para adquirir capacidades de agir na vida., entre as contradições, há uma 
realidade comum que as tornam solidariamente interligadas e comprometidas: a 
Saúde das Famílias e Comunidades. Esse compromisso passa necessariamente 
pelo entendimento de que a transformação de nossas ideias sobre a realidade e a 
transformação da realidade caminham juntas, lado a lado.

Dito isso, sei que não é fácil trazer para o papel todas as emoções 
vividas, pois foram muitas. Todavia, gostaria apenas de relatar algumas que são 
infinitamente difíceis de esquecer. Vejam: quando imaginei fazer este livro, eu me 
perguntei: “Qual é o ponto de partida nessa jornada?”.

Logo, resolvi procurar a presidente da Confederação Nacional dos Agentes 
Comunitários de Saúde e da Federação Goiana dos Agentes de Saúde, Ruth 
Brilhante, para apresentar-lhe a ideia do livro. Ela e sua diretoria prontamente 
acataram.

Aproveitei todas as vindas das ACS em suas mobilizações e luta pela 
regulamentação da Emenda Constitucional n. 63vi no Congresso Nacional.

As entrevistas individuais à luz dos objetivos do livro eram dirigidas a cada 
ACS, com as seguintes questões: (I) Quem é você? Fale sobre a mulher; (II) Por 
que escolheu ser ACS?; (III) Como é ser ACS?; (IV) No dia a dia do seu trabalho, 
você se sente valorizada?; (V) Quem mais valoriza o seu trabalho: comunidades, 
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profissionais, Gestores do SUS?; (VI) Como você acha que contribuiu par ao 
SUS?; Qual sua maior contribuição?; (VII) Como você vê os ACS daqui a 20 anos? 
Como você imagina isso?; (VIII) Quais são os seus sonhos como ACS? .

Orientadas por essas indagações, seguiam nossos diálogos abertos, livres 
e desejados democrático – todos com autorização de gravações de imagens e fotos 
(vozes). Isso permitiu um ambiente leve e amigável, ampliando as possibilidades 
e liberdades de essas mulheres falarem de si e do seu trabalho sem barreiras. 
Vários foram seus depoimentos: “Falo porque sei que o que aqui estamos dizendo 
vai ficar para  nossa história, que às vezes é tão esquecida por muitos”. Nessa 
direção, vale explicitar que as falas delas, de fato, no campo da saúde, ao meu juiz 
de valor, revelam fotos sociais de alta significação histórica, política, ideológica e 
cultural, o que requer para leitura de suas realidades um processo de mediação 
complexo, constituído assim um desafio cada vez maior dentro da pesquisa social.

Ainda aqui em Brasília, entrevistei as ACS do Centro de Saúde de Itapoã, na 
Regional de Saúde do Paranoá. Lá, encontrei algumas delas, umas mais “animadas”, 
outras com o farol para baixo, mas o que mais me chamou atenção foi a fala de Ana 
Cláudia, quando lhe perguntei: “Como você imagina as ACS daqui a 20 anos no SUS?”:

“Imagino as ACS bem capacitadas, sabendo mais do que 
sabemos hoje, ajudando mais do que ajudamos, pois 
atualmente já ajudamos com o que sabemos. Quando 
temos uma dúvida, corremos até a doutora e perguntamos. 
Tem alguns pacientes que corremos e levamos para ela. 
Mais para frente, as ACS serão mais capacitados e poderão 
fazer mais do que fazemos hoje, porque daqui a 20 anos 
sei que já não vou cuidar da doença, vou rir em minhas 
comunidades da alegria delas em ter saúde. Já penso em 
todas velhinhas, com dentes, pele bonita, caminhando 
erguidas, peito para frente. Vão morrer, é natural, todos 
morrem, mas felizes ”.

E nessa rodada pelo Brasil, foi ao Rio de Janeiro na oportunidade da realização 
do Seminário Internacional do Rio de Janeiro, no dia 24 de março de 2010, para 
entrevistar as ACS do município do RJ e outras mulheres. Aquelas de vários lugares, 
instituições de ensino, serviço e pesquisa. Juntas,  ajudam as ACS a olhar para elas 
mesmas e compreender sua função social na saúde. Assim como releva a ACS Mirian, 
quando questionada o que lhe deixa mais feliz, satisfeita em seu trabalho como ACS: 

“O que me deixa mais satisfeita é no momento em que 
eu posso, dentro do meu trabalho, dar qualidade de vida. 
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Trabalho com a terceira idade, com uma equipe, porque não 
faço nada sozinha. Quando nós fomos levá-los à praia da 
Urca, o que me deixou muito satisfeita é que uma senhora 
disse que nunca tinha ido à praia. Essa é a maior satisfação. 
Ela disse: ‘Eu nunca vim à praia. Hoje, estou passeando na 
praia da Urca. Hoje, estou na praia onde o Roberto Carlos 
mora’. Isso é muito emocionante. É você usar o que você 
tem como estratégia para dar qualidade de vida”.

De fato, são muitas emoções, parafraseando o morador da Urca. Entre 
tantas emoções, não sai da minha memória a voz de Maria Antônia (Manguinhos, 
Rio de Janeiro) dizendo: “No meu posto, costumo dizer que sou a fênix que 
renasceu das cinzas”. Uma ex-alcoólatra a serviço da comunidade, em busca de 
recuperar os que passam, atualmente, pelo mesmo que ela passou.   

Ela interrompe a entrevista para perguntar: “Professora, posso mostrar as fotos 
de minhas famílias, das pessoas que hoje estão recuperadas?”. “Claro”, respondi. 

“Essa criança aqui foi no dia em que o Flamengo venceu. Eu 
peguei esse menino, porque também sou Flamengo, fotografei, 
porque ele estava brincando no lixo, e disse: “Levanta aí, 
rubro-negro, você vai ser fotografado. Eu fotografei. Essa é 
uma paciente minha de alcoolismo. Infelizmente, não consegui 
recuperar até hoje, depois de dez anos. Esse eu recuperei. 
Ele hoje esteve até aqui, me visitando. Tem oito anos que 
ele não bebe. Aqui, estou fazendo reunião com os pacientes 
recuperados. São reuniões de apoio, que eu faço segunda, 
quarta e sexta. Essa sou eu, de cabelo curto. É outro visual, 
mais bonito, não, professora? Essa aqui é paciente também. 
Aqui, nós estamos fazendo distribuição de kits dentários e 
orientando os meninos a escovar os dentes. Eu não trabalho 
só com o alcoolismo, não. Eu ajudo em tudo o que puder. 
Essa aqui é a minha colega. Vou mostrar aqui uma mulher 
recuperada também por mim. Isso aqui é a minha felicidade. 
É ver pessoas passando para o meu lado, como eu passei 
também. Eu tinha dois caminhos: a vida e a morte. Escolhi a 
vida e me sinto muito importante porque posso ajudar pessoas 
iguais a mim. Isso é fundamental. Eu não quero ser técnica de 
enfermagem. Não quero ser corretora de imóveis. Eu estou 
satisfeita com que tenho. Ganho muito pouco, mas é o que 
mereço, infelizmente. Eu mereço, não? É o que eles acham 
que mereço. O dinheiro deles paga meu sapato, é pouco, mas 
eles acham muito. Vamos lutando.”
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Outros caminhos foram percorridos para a realização das entrevistas. Em 
muitos casos, aproveitando os eventos da Confederação Nacional dos ACS, a 
exemplo do IV Congresso, realizado no período de 16 a 18 de abril de 2010, em 
Caldas Novas, Goiás. Naquela oportunidade, os organizadores do evento, além de 
fazer uma homenagem a minha pessoa por ter sido uma das primeiras Gerentes 
Nacionais do Pacs, cederam uma sala para a realização das entrevistas. Vi, ouvi e 
senti a divisão do coração dessas mulheres. Ao mesmo tempo em que gostariam 
de conversar comigo, sentia que faziam falta no plenário, onde as discussões 
corriam soltas e por vezes alteradas no entorno do tema principal do congresso: 
“um piso salarial nacional dos Agentes de Saúde e Endemias de R$ 930,00”. O 
projeto de lei é de autoria da senadora Patrícia Saboya (PDT-CE).

Várias eram as vezes que me diziam: “Professora, peço licença novamente, 
volto já. Deixe os equipamentos ligados”. Os equipamentos que faziam referência 
eram o gravador e câmera. Senti em seus movimentos de entrada e saída da 
sala de entrevista o medo de perder a oportunidade de ser ouvida e gravada 
para o registro de suas próprias história. Várias foram as vezes de interrupções. 
No retorno para as entrevistas, afirmavam: “Sei exatamente onde parei. Posso 
continuar?”. Assim seguimos durante todo o congresso. No intervalo de uma 
gravação e outra, ouvia chamada em seus telefones, elas informando as suas 
comunidades: “Mulher, hoje não estou aí, pois tinha avisado que vinha participar 
do nosso Congresso para lutar por melhores condições para nosso trabalho. 
Tenha paciência, chego já, já”. Ao se dirigir a mim, dizia: “Elas não vivem sem 
mim, estão acostumadas a bater em minha porta a qualquer hora e quando não 
me encontram ficam doidinhas [risos]”. Um sorriso que brilhava todo o rosto. Esse 
era seu Prêmio Nobel da Saúde! Ainda que nunca o tenha recebido, porque sua 
maior alegria é ver que pode ajudar muitas mulheres como elas, e a humildade 
não necessita desse reconhecimento, é a certeza que pode, em seus limites, fazer 
muito mais. E, quando indagadas sobre o reconhecimento do seu trabalho e o que 
lhes deixavam felizes, diziam:

“[...] O que me deixa feliz é quando conseguimos visitar 
as nossas famílias e elas dizem: ‘Estou sentindo qualquer 
coisa’. Procura a nossa ACS, porque ela resolve. Quando 
chega um carteiro que pergunta onde mora ‘fulana de 
tal’, dizemos que é na rua tal, número tal. Quando chega 
qualquer pesquisa, pode procurar o ACS. Sabemos tudo 
sobre as ruas, sobre as famílias, sobre as casas, sobre o 
que eles comem, sobre o que eles bebem, sobre o que eles 
vestem. Eu até falei que, se o IBGE trabalhasse em parceria 
conosco, teria dados mais exatos, porque nós realmente 
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visitamos casa a casa. Nós sabemos quem entra e quem 
sai da família, quem chega, e isso nos deixa gratificadas, 
quando o povo diz que tem uma Agente Comunitária de 
Saúde que é ‘fulana de tal’. Nós vamos lá na hora em que 
eles precisam, e não trabalhamos oito horas, e sim 24 horas, 
porque, na hora em que eles precisam, eles nos chamam, e 
nós estamos de prontidão” (ACS do Maranhão).

Outras afirmavam sem ressentimentos nem mágoas: “Quero ser valorizada 
pela minha comunidade, em meu quintal; o Brasil e o mundo, estes um dia serão 
quase obrigados a nos ver. Só o tempo dirá...”. Afinal, o mais importante eram ser 
vistas pelas famílias a elas vinculadas.

Foram três dias de intensivo trabalho. Confesso, novamente, nessa 
entrada e saída para as entrevistas, pegava-me a pensar que rodei o mapa do 
Brasil e voltei para o ponto de partida, Goiás, não só para novamente falar com 
as ACS, todavia para associar a todo esse movimento nacional de edificação do 
PACSvii uma estética de vida construída na dignidade e singeleza da goiana Cora 
Coralina, cujas mãos, cheirando a água e sabão das lavadeiras do rio Vermelho, 
deram vida à poesia de todas as mulheres:

“Todas as vidas dentro de mim:
Na minha vida — A vida mera das obscuras.”.
Enfim, penso que o maior reconhecimento de suas obras, a maior expressão 

dos seus feitos, só será estampado nos rostos dessas mulheres – feministas, 
socialistas, comunistas, idealistas – quando todos os homens e as mulheres dos 
mais diferentes espaços deste imenso país puderem colocar-se de pé perante 
a eles mesmos e ao mundo. Só assim descansarão e viverão de fato a ética da 
felicidade – uma dívida a ser paga neste novo milênio.

Fui a São Paulo, e lá me recebeu a Coordenadora a Geral da Associação Saúde 
da Família, Maria Eugênia Lemos Fernandes. Esta também imediatamente entendeu 
a proposta do livro e convidou várias ACS para participar. De todas, a que mais me 
chamou atenção foi uma mulher negra que teve a iniciativa de “ocupar” espaços vazios 
da Praça da Sé para transformar em unidades de cuidado aos moradores de rua 
daquela localidade. Também fui recebida pela irmã Monique da Santa Marcelina. Ela 
organizou um espaço com dezenas de ACS, todas ávidas por contar suas histórias. 
Tanto na Associação Saúde da Família, quanto na Santa Marcelina, ouvi e vi mulheres 
que falavam com a alma, como amantes de seu oficio. Volta e meia, falavam da 
vontade de trazer lucidez aos políticos. Indagavam por que a cidade de São Paulo é 
tão rica e ao mesmo tempo tão desigual. Eles poderiam reconhecer que somos nós 
que construímos todos os dias essa cidade tão grande. Essa nossa casa. 
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Suas falas me fizeram revisitar o soneto de Florbela Espanca “A Nossa 
Casa”:  “[...] A nossa casa, Amor, a nossa casa! Onde está ela, Amor, que não a vejo? 
Na minha doida fantasia em brasa... constrói-a , em um instante, o meu desejo! ...”.    

Nesse desejo de mudar, lembrei de perguntar a Eva Lopes como ela via as ACS 
daqui a 20 anos. De repente, com uma expressão de vazio no rosto, ela respondeu: 

“Eu queria vê-los realizados profissionalmente, como 
categoria, podendo crescer na sua profissão, como 
acontece nas outras categorias. Até então, muitos estão 
se desviando. Por exemplo, há ACS fazendo um curso 
de auxiliares de enfermagem por questão financeira. 
Muitas vezes têm o dom, mas não têm nada a ver com 
nosso trabalho social, um trabalho mais como psicólogo, 
um trabalho voltado mais para a prevenção, a promoção 
da saúde, e eu queria vê-los felizes com a sua profissão, 
com orgulho de serem ACS, mais bem remunerados, mais 
reconhecidos pelas autoridades da saúde e elas cada vez 
mais realizadas no que fazem, mais felizes.”.

Fomos a outros lugares do Brasil na oportunidade da realização da pesquisa 
nacional intitulada “Estudo sobre o processo de organização da Atenção Básica: 
análise da inserção da Estratégia de Saúde da Família em municípios brasileiros 
de grande porte e do desenvolvimento das ações de alimentação e nutrição”viii, 
a exemplo de Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Ceará (NE) e ao Paraná e Santa 
Catarina (S). As ACS do Maranhão, do Rio Grande do Norte e da Bahia (NE) e 
de Tocantins, Amazonas, Rondônia (N) foram entrevistas durante a realização do 
IV Congresso Nacional dos ACS, conforme mencionado no início deste texto. No 
referido evento, ainda entrevistamos as ACS de Minas Gerais (SE).

Nessa rodada pelo Brasil afora, tenho dificuldades de mencionar os 
momentos mais marcantes. Embora tenha registrado algumas falas que tocaram 
minha alma, mais vale deixar na história o que nos disse Lourdes Morais (ACS de 
Recife, PE), ou simplesmente Lurdinha, como é chamada carinhosamente pelas 
suas comunidades. Ao ver entrar por aquela porta uma senhora com cara de 
menina, negra, pequena na estrutura física, mas uma grande mulher ao responder 
à minha pergunta: “Como é ser Agente Comunitária de Saúde?”. Antes, choramos 
juntas ao recordar uma série de passagens nas lutas pela dignidade do trabalho 
dos ACS. Ela me fez reviver a ocupação dos espaços durante a VIII Conferência 
de Saúde naquela escadinha do ginásio de esporte da Universidade de Brasília, 
para que os ACS pudessem participar. Ela falava de uma série de fotos. Lembrei 
para ela que no NESO/CEAM/UnB temos um acervo, e lá, em vários vídeos, há 
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as imagens de Paulo Santana e Teresa Ramos. Brigamos muito, o primeiro ainda 
tinha cabelo, a segunda era jovem demais. Ambos bonitinhos [risos].

Sua resposta foi: 

“[...] É muito bom e ao mesmo tempo muito difícil. Sabe, 
Fátima, às vezes me confundo... Não sei como é ser 
ACS. É tão doloroso quando chego à casa de minhas 
vizinhas para orientar sobre alimentação, aleitamento 
materno, outras ações, olho para elas e sei que não tem 
muita coisa para comer... Aí está a minha confusão, não 
sei como ajudar, pois eu via que na minha casa faltava a 
mesma coisa. Eu sofria para burro. Muitas sofriam porque 
eu orientava a mãe, para ela dar isso ou aquilo. Acho que 
a situação está melhorando muito, tanto para mim como 
para a minha comunidade. Agora existe uma ajuda que 
não existia antes. Acho que ser ACS é isso, é compartilhar 
alegrias e tristezas e dividir o pão de cada dia...” [entrevista 
interrompida pela emoção].

Entrevistei, ainda, Brasil afora, outras mulheres. Estas apoiaram o 
nascimento e o crescimento do Pacs em diferentes estados, pobres, ricos, 
incluídos, excluídos, pequenos, médios, grandes, jovens e em amadurecimento: 
Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande 
Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, e, 
mal abriram os olhos – pretos, verdes, azuis, castanhos – para suas mães, 
já se desprendiam, optando pelos filhos e mães do mundo, em um diálogo 
silencioso, quase sem palavras, traduzido recentemente por Paulo Freire: 
“Não te esperarei na pura espera porque o meu tempo de espera é um 
tempo de quefazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me, em voz baixa 
e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar. É perigoso 
esperar, na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria de tua 
chegada”. Acrescento: essas mulheres, ao chegarem, partiram. Não sozinhas 
nem acompanhadas. Algumas sem ou com religião, partidos e facções, porém, 
todas com o sentido da vida.

E, sem esperar, fizeram sua hora, com ou sem infância, aos 6, 7, 8, nove 
– não importam os anos – caíram na estrada chamada vida, sob chuva, sol, terra, 
mar, rios, carros, canoas, cavalos, jumentos, em todos os dias – santos ou não 
– entravam e saíam nos sindicatos rurais e urbanos, nas reuniões das mulheres 
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canavieiras, nos movimentos dos sem-teto, sem-terra, sem emprego, sem comida, 
sem estima, sem rumo.

Algumas tinham também a “obrigação” de entrar na igreja às cinco da 
matina não só para rezar, pois essa reverência ao Senhor era feita ao tempo que 
limpavam, cuidavam, arrumavam o salão, altar, bancos, flores, toalhas, cálices de 
vinho e, o mais sagrado, a hóstia. E ali, como em outros templos divinos, vestiam 
seu avental, verde, amarelo, azul ou branco, e colavam no peito, digo, na alma 
um crochê simbolizando o sentido da vida! Estavam e estão elas no Congresso 
Nacional, nas Instituições de Ensino, Pesquisas e nos Serviços Públicos de Saúde. 

São chamadas por Aguinelda, Ana Maria Calvacante, Efigênia, Edylene, 
Ena Galvao, Enóia, Erundina, Fátima Bezerra, Fernanda, Gilce, Gilcélia, Guadalupe 
Medina, Heloiza, Helena, Isabel, Inajara, irmã Monique, Imaculada, Ieda, Inez 
Vasconcelos do Amaral,  Josélia, Juracema, Linvalda, Lindinalva, Lucia Vânia, 
Patrícia Saboya, Maria Viera, Paulette Calvacante, Luiza, Maria Eugenia, Rosana, 
Rosicler, Regina Bonfim, Maria Betânia, Rosimery, Rizolene, Rosa, Rejane, Vilma, 
Vilany etc. Todas elas foram e são capazes de pisar firme na terra ou no ar, sem 
medo, bocejos ou cochilos, no desvelo permanente por um Brasil ético e solidário. 

Seus nomes e sobrenomes, alguns bonitos, outros comuns, não intimidaram 
seus feitos. Ao contrário, elas não foram nem são pequenas. Não sabem exercitar 
a arte do possível, rasgam o céu, não só como um simples desejo de desafiar as 
impossibilidades, mas como o segredo de encontrar a si mesmo e ao outro. 

Analisar toda esta documentação não foi tarefa fácil, afinal tratava de 
um trabalho de ouvir as vozes dessas mulheres, por meio de encontros durante 
três anos. Como agrupar essas tão singulares imagens sem perder a força da 
liberdade de suas expressões faciais, corporais e de seus gestos em geral. Vozes 
e imagens, como traduzi-las de forma a dar conta de suas “consciências históricas” 
ao mencionar seu compromisso com o labor, o trabalho e ação, como categorias 
filosóficas fundadas de sentidos, símbolo, intencionalidade e empatia? Tudo isso 
como balizas do pensamento de cada uma delas?

Certas histórias somente eu as conhecia: caso de desabafo, separação, 
pobreza, doenças. Todas misturadas no mundo dialético. Ao mesmo tempo, elas 
relatavam a felicidade de ser ACS, sem perder de vista a ideia crítica na árdua 
tarefa de fazer bem seu papel. Aí, vi as contradições aparecerem. 

Ao me aproximar do final desta escrita, sinto que valeu apena. Pelo menos 
para mim. Sei que serei “julgada” pelo leitor, desde a linguagem, o formato do texto 
até minhas palavras excessivas de paixão pelo que faço. Afinal, só sei escrever 
com alma e com as fibras do meu coração cantando. É como se desejasse sair 
de casa diante da máquina, do computador, e caísse mundo afora. É como se 
abrisse as portas de minha casa para a moradia de um mundo livre, sem fronteiras 
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geográficas, de classes, raça, sexo, onde todos pudessem se encontrar em vários 
lugares. Por isso, confesso, outra vez, que queria muito escrever este livro, a fim 
de ouvir as vozes das ACS, registrar seus rostos falando e expressando alegrias, 
tristezas, afeto, carinho, amor pelo que fazem. Era um desejo profundamente 
arraigado dentro de mim, um anseio que gritava a minha alma. Elas merecem 
estas memórias. Afinal, neste ano (2011), elas completam 20 anos de luta pelo 
direito à saúde e à vida.     

E, por falar em lutas, peço licença novamente, o que já fiz no livro 
denominado Agentes Comunitários de Saúde: Choque de Povo, desta vez para 
citar três mulheres paraibanas não só pela importância de suas obras, nem para 
desmerecer as outras do Brasil, mas para simbolizar a coragem e a determinação 
de serem mulheres do povo e cuidarem dos filhos das ruas, dos sem rumo: Luiza 
Erundina de Sousa, que governou a maior cidade do país e da América Latina 
– São Paulo – conduzida pela dignidade, transparência e honestidade, zelando 
apenas – ou sobretudo – pela soberania e a democracia; Elisabete Teixeira; e 
Margarida Maria Alves, líderes dos trabalhadores rurais – a última assassinada. 
Acreditaram nos homens e mulheres do campo para dizerem às cidades que era 
possível sonhar, mesmo na adversidade. 

Em seus nomes, lembro que a revolução que vem sendo feita na saúde 
por essas e outras mulheres também  convidadas para compor este livro, mas 
por incompatibilidade de agenda não foram citadas no texto, não fica presa a 
prestígio familiar, poder econômico, social, e sim à liberdade e/ou a chance de 
reintroduzir em seus caminhos a ética do bem-querer – fazer. E suas vozes e 
imagens são reveladoras disso. Assim, tomo emprestadas as palavras de Márcia 
Tiburi, quando escreve em seu livro Filosofia em Comum: “Criemos a voz e nos 
relacionemos a partir da voz. Basta para isso deixar que ela apareça? Preciso 
movê-la, incitá-la como quem só pode mostrar sua dança ao dançar? A voz é o 
que podemos conhecer falando porque a poderei ouvir quando falo. Minha voz 
é meu contato mais imediato com o outro, seja como lugar orgânico, seja como 
metáfora do poder-dizer- poder-ouvir. É por minha voz que, ouvida pelo outro, 
me reconheço como ser que produz nele efeito. Efeito que me retorna como 
aceitação. Fui ouvido. Dela, mais instância política do que apenas estética (ou de 
quando a estética funda ma verdadeira política), nascerá a liberdade que faz de 
cada um dono e senhor de seu destino, de palavras que são sempre ditas-ouvidas 
ou não são palavras” (TIBURI, 2008). 

Assim espero que essas vozes sejam ouvidas em suas composições, 
harmonias, de tantas músicas que embalam as melodias da saúde no Brasil, por 
meio dos diálogos entre as mulheres, estes às vezes em silencio para ouvir o 
cântico de dias melhores e esperanças de novas vidas. 



A RAIZ DE QUEM ESCREVE
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Profª Maria Fátima de Sousa

“Rosa, a vermelha, também desapareceu. 
   Onde se encontra seu corpo ninguém sabe. 

Por ter dito aos pobres a verdade.
Os ricos a executaram.” 

“Epitáfio 1919”,
Bertolt Brecht

Elaborar um texto que sintetizasse minha práxis – história de vida pessoal, 
acadêmica e profissional – no campo da saúde coletiva me fez pensar em duas 
questões como forma introdutória deste registro memória.  

A primeira é se a coragem faz a mulher. Nessa pergunta, veio-me o desejo 
de abrir essa espécie de “memorial” com o poema escrito por Bertolt Brecht, sob 
o título “Epitáfio 1919”, dedicado a Rosa Luxemburgo e enviado a Hannah Arendt. 
Tal atitude vai para além de minha identidade com as ideias desses pensadores 
políticos do século XX, isso é fato. Trazê-las, Rosa e Hannah, para este momento 
reforça meus referenciais de que essas mulheres jamais se conformaram com os 
limites, sejam de gênero, sejam de raça, sejam de tempo, sejam de lugar. Foram 
senhoras dos seus destinos, sem submissão. 

Nessa base política e ideológica, faço minhas releituras, indagando: quem 
nasce em uma cidade do interior da Paraíba – São José da Lagoa Tapada – hoje 
com 6.840 habitantes, na década de 1960, em um típico cenário de João Cabral 
de Melo Neto (seca, desemprego, pobreza, famílias imigrando etc.), seria mais um 
“evento natural”? Um número a mais nas estatísticas populacionais? Ou a ciência 
moderna diria “nasce mais uma ‘Severina’”? Uma mulher de futuro incerto das 
letras distantes? Seria essa a compreensão desse nascimento? Prefiro localizar 
essa análise no âmbito das oportunidades sócio-históricas. Se não fosse pela 
intervenção da Igreja Católica, que atravessou as linhas limítrofes da casa de meu 
avô, e com isso sua permissão para que eu ingressasse no mundo das letras, aos 
12 anos de idade, minha história seria outra. Nessa perspectiva, localizo essa 
análise no espaço da desigualdade da repartição de bens, das  condições de vida 
e, por consequência,  de  saúde. Logo, a coragem fez a mulher!

A segunda questão é saber quem é essa mulher. Suas capacidades estão 
a serviço de quem e do quê? Para revelar essa equação, recorro novamente a 
Hannah Arendt: “[...] a verdade é o critério mais elevado do pensamento [...]. Sem 
pensamento, não há verdade”. Tomando com base esse valor, penso que minhas 
capacidades vêm sendo compartilhadas, com pares e ímpares, na tentativa 
de construir um novo modelo de atenção integral à saúde das famílias. E meu 
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envolvimento com as estratégias de implantação e implementação da Saúde 
da Família e dos Agentes Comunitários de Saúde, há duas décadas, amplia 
meu encontro com a saúde coletiva. E mais: qualifica minhas oportunidades de 
continuar colocando a serviço dos indivíduos, famílias e comunidades minhas 
capacidades, estas expressas em múltiplos cenários de ação: ensino, serviços 
e extensão. Nesses cenários, não há espaços para a neutralidade, objetividade, 
positividade e racionalidade sobre a cientificidade das ciências humanas e sociais, 
nas referências de Durkheim, em As Regras do Método Sociológico4 ({1895}1978) 
e Marx e Engels, em A Ideologia Alemã ({1847}1984). E, sim, para a releitura 
compreensiva e crítica da realidade social, balizada pela responsabilidade 
ética ajustada pelo valor prático moral dos sujeitos em relações. Logo, meus 
pensamentos e capacidades, dentro de minha autonomia relativa, encontram-se 
a serviço de uma sociedade mais solidária, justa e humana, onde os sujeitos têm 
face, sonhos, desejos, singularidades na forma de ser, fazer e pensar o mundo. 
Penso ser essa minha verdade: continuar sendo esta mulher!   

E, na vontade de torna-me mulher, ingressei na Universidade Federal 
da Paraíba, na graduação de Enfermagem, em 1983. Até aquele ano, havia 
vivido muitas experiências no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde fiz 
minha formação secundária. Entre tantas, a que mais me marcou foi a criação 
de uma escolinha, chamada por nós de “Experimental”. Nela, eram matriculadas 
as crianças, filhos de pessoas alcoólatras, trabalhadoras do sexo, todas das 
periferias de cidade de Sousa, não recebidos pelas escolas formais, pois não 
dispunham de vagas. E nós, no desafio de lidar com as diferenças, juntávamos 
os ricos e os pobres em um mesmo ambiente, atitude que evidenciou temor em 
alguns e espera de aprendizado em outros. Aprendi sem astúcias nem técnicas 
políticas profissionais que a perseverança pode nos levar para os caminhos da 
prosperidade. Daquelas crianças, anos depois, vi crescerem homens e mulheres 
capazes de deixar para trás suas misérias humanas e seguir na vida preparando 
seu próprio caminho. 

Assim fiz com o meu. Parti para João Pessoa sem saber o que lá 
encontraria, mas com a tarefa de conquistar uma vaga na Residência Universitária, 
única condição de poder estudar naquela cidade. Depois de várias entrevistas, 
comprovantes de “pobreza”, idas e vindas, conquistei a vaga no primeiro andar, 
quarto 106, dividindo por quatro anos aquele espaço com mais cinco irmãs do 
mundo. Lá, pude exercitar o que ensinara o Colégio das Freiras: o ser humano 
é muito mais aquilo que desejaria ser do que aquilo que é; e assim me envolvi 

4 Fundador da sociologia, Durkheim combinou a pesquisa empírica com a teoria sociológica. Sua 
contribuição tornou-se ponto de partida do estudo de fenômenos sociológicos, como a natureza 
das relações de trabalho, os aspectos sociais do suicídio e as religiões primitivas.
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novamente no movimento estudantil e nas tarefas de contribuir para a organização 
do meu novo lar – a Residência Universitária.

Como presidente do Centro Acadêmico de Enfermagem Rosa de Paulo 
Barbosa, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), pude acumular outras 
experiências, desta vez com as bandeiras de lutas por uma Universidade pública, 
gratuita, livre, democrática e para todos.

Nessas saudáveis tarefas, eu diria duplas, entre contribuir no fortalecimento 
do movimento estudantil e concluir meu curso de enfermagem, chego a janeiro 
de 1986 como representante e oradora oficial de minha turma para receber no 
salão nobre do centro de convivência da UFPB meu diploma de enfermeira. Via 
naquele canudo uma representação simbólica de minha responsabilidade social, 
desta vez “oficial”. Aquele diploma não era para mim apenas a mera formação 
para o mercado do trabalho, e sim um instrumento legal de poder exercer minha 
profissão a serviços de uma saúde educativa rumo à construção do senso crítico 
pela verdadeira cidadania. Em 1987, conclui a Habilitação em Saúde Pública 
e, em 1990, a Residência em Medicina Preventiva e Social, ambas pela UFPB. 
Nesta última, dediquei dois intensivos anos participando dos debates, sobre os 
dilemas preventivistas (AROUCA, 1975), as explicações sociais do processo 
saúde-doenca (DONNANGELLO, 1975). Esses debates se davam por dentro 
da vida prática, nas cidades “campo de estágios” da residência, em que nossa 
responsabilidade era contribuir na reorganização dos sistemas locais de saúde.

A presença dos alunos de Medicina, Enfermagem, Odontologia, 
Fisioterapia, Farmácia, Nutrição e Educação Física, naquelas cidades, nos últimos 
anos de suas formações, com o Estágio Rural Integrado e por mim acompanhado, 
na condição de preceptora, em 1987, desafiou-me à mudança, à aceitação dos 
diferentes saberes expressos em suas complexidades, transdisciplinaridades e 
pluralidades, nos dizeres de Almeida Filho (1997). 

As contradições que vivi naquelas cidades levaram-me a ficar cada vez mais 
inquieta diante das desigualdades sociais e iniquidade na saúde. Busquei no mestrado 
em Ciências Sociais, também na UFPB, explicações para os determinantes sociais 
do processo saúde-doença-cuidado. Lá, me deparei com os limites do diálogo entre 
o mundo da saúde e o das ciências sociais e vice-versa. Entretanto, vi de perto 
o desafio desse conhecimento nos referenciais teórico-metodológicos apontados 
por Minayo (2006), sobretudo no que se refere à dicotomia entre teoria e prática, 
sujeito e objeto, objeto e contexto, descritivo e analítico, observação e experimento, 
quantitativo e qualitativo, lógica forma e lógica dialética, empirismo e racionalismo. 
Em 1994, concluí o mestrado. Foram anos de marcas extremamente significativas, 
porque dividi o tempo entre a Coordenação do Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde – PACS, no estado da Paraíba, território “piloto” para sua expansão no 
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Nordeste, e os demais estados e regiões do país. 
Ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, da 

Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, em junho de 2003, após quase 
uma década de mobilizações e lutas pela implantação da Política Nacional da 
Estratégia Saúde da Família, com muitas inquietações, perguntas e dúvidas.  E 
uma das poucas certezas que eu tinha ao entrar novamente no mundo acadêmico 
era  que este poderia me ajudar a desvendar, compreender e interpretar, do ponto 
de vista da história, se o Programa de Saúde da Família superaria as desigualdades 
na saúde. Este foi o tema da tese, analisando o acesso aos serviços básicos de 
saúde, cuja conclusão se deu em maio de 2007.   

Entro no século XXI, não fazendo futurologia, e sim me desafiando a continuar 
disposta, na luta permanente, por projetos que sinalizam objetivos estratégicos no 
pensar e fazer saúde, paz e justiça para todas as famílias brasileiras. Renovando, 
assim, meus valores e princípios éticos, técnico-operacionais, com o compromisso 
radical na defesa da vida.

Por fim, vale mencionar que durante a implantação do PACS, fiquei bem 
dividida entre a prazerosa tarefa de escrever e a de viajar a fim de prestar assessoria 
a estados e municípios nos processos de “vender” ideias para a consolidação dessa 
estratégia. Afinal, nunca gozei do privilégio do ócio pleno e nele confesso que nunca 
me vi. Mas confesso, também, que sonho com a possibilidade de mergulhar no 
saber sem a divisão ingrata com horas de voos. Por vezes, vi-me dividida entre os 
deveres de uma viagem e os prazeres de escrever, apoiar nas organizações de 
eventos de portes municipal, estadual, nacional e internacional. Sei que as primeiras 
responsabilidades alimentam o corpo e as segundas, minha alma. Sei também que, 
nessa condição múltipla de profissional e “eterna” estudante, encontrei-me diante da 
velha dialética, vendo-me e vivendo em posições e polos que às vezes operaram em 
regime de contradição ou complementaridade.

Assim me lembro de expressões de Ítalo Calvino, quando nos diz que 
“cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma 
amostragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reordenado 
de todas as maneiras possíveis” (1990, p. 138). Nessa multiplicidade, continuo 
tentando expressar meus pensamentos, na esperança que eles possam inquietar 
outras almas, principalmente aquelas que, como eu, assumem sua posição de ser 
uma profissional preocupada em passar adiante do próprio tempo, como no meu 
caso, recuperando os atrasos do ingresso tardio no mundo das letras. 

De todas as satisfações que senti nesses anos como advocacy do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), cito dois encontros 
extremamente significativos e que marcaram simbolicamente minha decisão 
nesse particular de voltar à universidade para juntar-me à nova geração na luta 
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permanente pela saúde das famílias brasileiras. Esses encontros em momentos 
diferentes trouxeram-me um sentido mais claro do que posso aportar hoje em uma 
universidade pública como a de Brasília. 

Um dos encontros foi com a enfermeira Ângela Carneiro, professora da 
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, BA, quando fui moderar 
uma mesa no 59º Congresso Brasileiro de Enfermagem. Enquanto esperávamos 
o horário para início dos trabalhos, mencionava sua rica experiência com a 
formação dos enfermeiros depois de ter passado anos nos serviços públicos de 
saúde. E, de certa forma, provocou-me: “Precisamos ajudar também nas reformas 
do ensino, estamos precisando de professores com alma viva”. Moderei a mesa, 
mas fiquei com suas palavras cravadas em minha mente.

O outro foi com Paulo Roberto Santana, ex-secretário Municipal de Saúde 
e ex-prefeito do município de Camaragibe, PE, na oportunidade em que ele me 
convidou para fazer parte de sua banca de exame de doutoramento. Naquele 
momento, ele me falava do seu crescimento no retorno às salas de aula, ele, 
professor da UFPB, que viveu assim com eu, todos esses anos de movimentos em 
defesa da expansão e qualificação do PSF, me dizia cheio de energia: “Voltei na 
hora certa. A universidade precisa de nós. Nossa experiência não pode ficar solta 
no ar”. Essas falas tocaram em mim como um chamado a possíveis movimentos 
de mudanças, e, confesso, aumentaram minhas inquietações.

Essas falas vieram em tempos tão curtos e tão próximos de minha decisão 
de colocar à disposição da universidade minhas experiências de trabalhar com as 
ACS, vindas de pessoas tão queridas e pelas quais tenho admiração e respeito, 
só me fizeram relembrar o que nos ensinou Paulo Freire, ao dizer: “Se não posso, 
de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não devo, de outro, negar a quem 
sonha o direito de sonhar”. E meu sonho é poder continuar colocando à disposição 
de minha UnB meus pensamentos e capacidades, no encontro com as verdades 
do conhecimento inacabado.

Uma Rebelde com Causa

Quais são minhas raízes?
Partiu minha mãe em 12 de junho de 2006. No seu velório, na capela 

do cemitério de Itapecerica da Serra, vi chegar vários ônibus. Todos lotados de 
pessoas simples, emocionadas e tristes pela sua passagem. Eram moradores 
de vários bairros, ruelas, lugares que ela entrava sem medo. Muitos diziam: “Ali 
moram os ‘bandidos’”. Ela costumava retrucar: “Não, ali morram os injustiçados”. 
Assim vi vários deles, seus “filhos do mundo”, chorarem sobre seu caixão com o 
carinho que só a amizade sincera e o respeito podem transmitir.
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Nasci dessa mulher, que se alfabetizou aos 46 anos. Já morando em São 
Paulo, resolveu que queria fazer seu encontro com o mundo das letras. Já não 
queria mais colocar o dedo para assinar os papéis, quais fossem eles. Afinal, não 
sabia o que ali estava escrito. Logo, estava cega. Quero enxergar, quero saber o 
que dizem aquelas letrinhas juntinhas umas das outras. Assim consegui. Quando 
chegou a Itapecerica da Serra, era uma jovem mulher em busca do seu amor, meu 
pai, mas era motivo de críticas brutais vindas de seus irmãos. Afinal, o que ia fazer 
uma mulher que nem sequer sabia ler em busca de um homem alcoólatra perdido 
nas ruas de São Paulo? 

Ela pegou seus três filhos, depois de uma consulta com o Frei Damião, 
seu “santo” de devoção, sobre o que deveria fazer. Ele a aconselhou a ir a uma 
cidade grande. Assim fez e resistiu às pressões dos seus familiares. Valeu seu 
amor, por pai e por nós, ainda que a vida não tenha me dado a felicidade de 
conviver todos os dias com ela. Aprendi todas as suas lições. E quando deparava 
com os momentos difíceis da vida, recordava-me de sua força. Assim, aprendi a 
respeitá-la. Combativa, veemente decente e honesta ensinou a todos os filhos que 
na estrada da vida vale o bem, esse é o motor da vida. O resto é efêmero. Tudo 
passa. Dona Chiquinha assim chama os mais íntimos, sempre lutou pelas suas 
verdades, acreditava nelas, mas também era uma ouvidora singular para aceitar 
as verdades dos outros. 

Quando aprendeu as primeiras letras, eu já era formada, chamou-me em 
uma de minhas visitas, sempre aos natais, e disse: “Minha filha, agora que seu 
pai sabe tocar a vida, preciso ajudar os outros. Diga isso a ele. E assim virou 
conselheira do seu bairro para quase tudo, inclusive para a saúde, na condição 
de presidente do Conselho de Saúde. Creio que ajudou muita gente – nesse 
sentido, seu enterro foi revelador! Durante muitos anos, passou a nos contar suas 
“brigas” com prefeito, vereadores, padres, outros que ela julgava não estarem lhe 
ajudando a ajudar. Ria de suas estratégias para pressionar esses donos do poder. 
Às vezes, as gargalhadas nos diziam: “Eles pensam que sou boba”.

Assim viveu todo o resto de sua vida. Como toda mulher de fibra, conseguiu 
dividir seu tempo com seu mundo privado e público, nunca nos deixou faltar nada. 
Com seu jeito singular e sua fé inquebrantável na vida, nos alertava, sempre, com 
a certeza de quem conhece o rumo e tem claro o objetivo: ”Sejam solidários com 
os outros, não somente na dor, pois a vida é feita também de alegrias. Nunca 
percam a capacidade de rir até nos momentos mais doloridos. Há sempre alguém 
por perto para nos ajudar”.

Por inúmeras vezes acompanhei-a em suas visitas aos bairros e assisti à 
forma que transmitia entusiasmo às pessoas. Tinha uma predileção pelos animais. 
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Os cachorros do bairro, das ruas, os chamados vira-latas, pareciam conhecê-la 
tão bem. Ela acolhia todos.  Aprendi a respeitá-la cada vez mais. Quando assistia-
lhe dando de comer para eles, via uma mulher muito comprometida com a vida. 
Era como se ela estivesse neste mundo para fazer aquilo que estava fazendo. 
Nunca ouvi uma única reclamação! 

Sentia na minha mãe que a recompensa pelo que fazia não era seu objetivo, 
via em seus olhos a recompensa quando nos contava ter conseguido roupas, 
remédios, consultas para tantas pessoas, citando as histórias de cada um(a). 
Esta era sua recompensa: ajudar as pessoas que sofrem a se sentir melhor. O 
auge de sua satisfação foi quando nos mostrou sua foto dizendo que havia sido 
reconduzida para a presidência do Conselho de Saúde por unanimidade.

Já cansada pelos efeitos da diabetes crônica, alquebrada pela doença, 
nunca se limitou a seguir ajudando. Por diversas vezes abatida, aconselhava-a 
a deixar essas atividades, sobretudo a dos lares dos idosos, que tomava sua 
agenda no fim de semana, mas ela nos “enganava”, dizendo: “Vou lá e volto já”. 
Assim por várias vezes nos deixou esperando, horas após horas, voltando com 
aquele sorriso no rosto, com cara de criança levada, já argumentando para nós: 
“Não digam nada, eles(as) me esperam para contar as novidades, agora contem 
vocês as suas”. Era invencível.

O episódio de sua passagem nos deixou perplexos. Em seu velório, seus 
amigos do mundo referiram-se a Dona Chiquinha, nossa mãe, uma rebelde do bem.

Na verdade, foi uma rebelde lutando incansavelmente contra a injustiça, 
executando até a exaustão o possível – e, às vezes, o impossível –, respeitada por 
todos nós em sua capacidade de lutar pela vida até a morte.

Não sei por onde ela anda, mas tenho quase certeza de que ela está 
me olhando e dizendo: “Minha filha puxou a mim na crença que vale apena ser 
solidária, fraterna e respeitosa com todas as criaturas humanas”. Deve dizer ainda: 
“Ela aprendeu que a luta pela superação das desigualdades entre as pessoas, 
sem dúvida, é o farol de justiça entre os homens e as mulheres”.

Se assim a senhora pensar, minha mãe. Valeu, como pudemos ver em seu 
velório. Descanse em paz, com a certeza do dever de cidadã cumprido em sua 
maior dimensão. Foi dessa mulher que nasci, uma rebelde com causa!



ITINERÁRIOS DO AFETO: AS PESSOAS EM PRIMEIRO LUGAR  
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Profª Maria Fátima de Sousa

Tomo emprestada a segunda frase deste Itinerário do afeto: “As pessoas 
em primeiro lugar”, título do livro de Amartya Sen e Bernardo Kliksberg, para 
agradecer a todas aquelas que me ajudaram nesta jornada. Para escrever este 
livro com a alma, precisei de muitas criaturas, de uma grande família, de pessoas 
com mentes e corações abertos, abertos a novas ideias, desafios, por que não 
dizer às supressas da vida? E, tratando-se de escrever sobre a vida das mulheres 
Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), muitas achavam a proposta oportuna, 
singular, outras colocavam em dúvida a variável “tempo”. Entretanto, todas 
percorrem ao meu lado, compartilhando deste sonho: ouvir as vozes coletivas 
dessas mulheres e sentir o calor de suas imagens singulares. É bem verdade que 
estou rodeada de amigos, e, nessa condição, cada pessoa é única, irrepetível em 
suas histórias singulares. Mas, nas diferenças, foram capazes de estender-me as 
mãos para, juntas, edificarmos esta obra. Chamo-a assim por se tratar de uma 
compactuação dos mesmos ideais e valores.

Minha primeira mestra foi a professora Ana Valéria Machado Mendonça. 
Com ela, dentro do avião viajando para São Paulo, abri meu coração e falei: 
“Gostaria tanto de escrever um livro sobre as mulheres ACS, afinal, em 2011 o 
PACS fará 20 anos de implantação no Brasil”. Ela prontamente me respondeu: 
“Papel e caneta na mão, faça seus rascunhos, pois tenho certeza de que o 
itinerário está em seu coração. Escreva-o”. Assim segui seu conselho. Por isso, 
agora agradeço na voz de Adriana Calcanhoto: “Depois de ter você, poetas para 
quê? Os deuses, as dúvidas, pra quê amendoeiras pelas ruas? Para que servem 
as ruas? Depois de ter você...”.

Agradeço a Ruth Brilhante, presidente da Conacs (Confederação Nacional 
dos Agentes Comunitários de Saúde)ix. Sou muito grata pelo apoio à realização das 
entrevistas e pela acolhida durante IV Congresso Nacional da Conacsx. Naquela 
oportunidade, instalamo-nos em uma sala cedida pelos congressistas. Tive a 
felicidade de ser “homenageada” por ter sido gerente nacional do PACS. Assim 
pude rever algumas delas. Outras conheci ali mesmo. Todas com uma vontade 
particular de falar sobre suas histórias. Algumas diziam: “Nossa, já ouvi falar tanto 
da senhora, agora vejo que é uma pessoa simples de carne e osso”. Rimos muito 
juntas. Com outras, relembrei passagens de lutas para travessia em assegurar a 
implantação do Pacs no Brasil. Foi de fato um encontro feliz. Gostei de ouvir suas 
tantas e tantas histórias. Elas me fizeram lembrar do que havia dito Clara Zetkinxi 
ao falar de Rosa Luxemburgo e de sua forma de fazer revolução de corpo e alma: 
“A sua energia impetuosa e sempre no ar aguilhoava os que estavam cansados 
e abatidos, a sua intrépida audácia e a sua entrega faziam corar os timoratos e 
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medrosos”. O espírito atrevido, o coração ardente e a firme vontade da “pequena” 
Rosa era o motor da rebelião. 

E falava da dificuldade de, no seu tempo, participar na política, sendo 
mulher e atriz! No entanto, violentando a mediocridade patriarcal da sua época, 
Rosa Luxemburgo converteu-se em uma das principais dirigentes e teóricas 
do socialismo... em nível mundial! Não só combateu o machismo da sociedade 
capitalista, como também questionou as hierarquias e relações de poder 
– de gênero, de idade, de nacionalidade – que impregnavam e manchavam 
o socialismo europeu daqueles anos. Jamais aceitou cair na armadilha da 
direção do SPD (Partido Social-Democrata Alemão), quando lhe sugeriu que 
se ocupasse, exclusivamente, dos problemas da mulher, deixando “a grande 
política” nas mãos da velha hierarquia parlamentar. Pensavam, assim, tirá-la da 
frente. Ela não caiu no anzol. Com a lembrança dessas duas mulheres, Clara 
e Rosa, simbolicamente agradeço as ACS por facilitarem nossos diálogos na 
escrita deste livro de forma generosa. 

Agradeço Edson Alves de Meneses por partilhar comigo as grandes 
experiências de vida das ACS do Rio de Janeiro. Os depoimentos daquelas 
mulheres tocaram minha alma. Ao ouvi-las, ver as fotos de suas comunidades 
e os relatos de sucessos, frutos do ator de cuidar de cada indivíduo e suas 
famílias, mesmo que por alguns minutos de suas entrevistas, comecei a pensar e 
a refletir na riqueza da luta daquelas mulheres. E mais: fiquei pensativa em ver a 
capacidade de cada uma em olhar de frente as adversidades de cada pessoa de 
que elas cuidam. Ali, vi uma “tradução” fiel de cada uma sobre suas experiências 
de vida. Ao Edson e às ACS serei eternamente grata pelos inúmeros exemplos 
de sabedoria. E, diante de tamanha experiência, lembrei-me do que afirmava 
Hannah Arendt, de forma contundente, que se poderia até arrancar os olhos ao 
se pretender reduzir desse modo o contato com a realidade; apenas quando se 
aprecia as coisas em sua beleza é que elas aparecem em sentido próprio.

Agradeço, também, a irmã Monique, cidadã do mundo, uma mulher 
canadense que deixou sua pátria para servir aos filhos e às filhas do mundo. 
Recebeu-me com o carinho de sempre, com uma dignidade e um respeito que 
lhe são próprios, singular, ao seu modo. Abriu as portas do Santa Marcelina e 
deixou que as ACS entoassem suas vozes. Apresentou-nos dizendo: “Fátima 
veio ouvir quem são vocês e o que fazem como ACS. Falem dos seus jeitos”. 
Caminhou a passos lentos, firmes e se foi a trabalhar. Daquele gesto, voltei 
ao tempo, e me veio à memória o que me ensinou Madre Aurélia, minha mãe 
do mundo. A liberdade em matéria de religião também é um ato político, de 
resistência, livre expressão, reunião, manifestação, associação, sobretudo de 
ensino e aprendizagem. Cantei em silêncio, mentalmente, o hino da minha casa, 
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o Colégio N. Srª Auxiliadoraxii: “Quando eu sair do Auxiliadora, um dia, quero levá-
lo comigo, não o deixarei. Sua sabedoria será minha fada amiga, apontando os 
caminhos, tomando-me pela mão. Serei eterno(a) discípulo(a) de sua Ciência, 
de sua lição”. Tive a oportunidade de conviver, ainda que em pouco tempo, com 
pessoas como a Irmã Monique e as ACS do Santa Marcelina, pessoas ímpares, 
porém, pares na construção de um ideal. Com você(s), aprendi a essência 
didática de um trabalho humanitário.

Sou grata a Maria Eugenia, outra mulher apaixonada pela vida e pela 
saúde. Aprendeu cedo a lição com Prof. Adib Jatene e David Capistrano, que 
juntos criaram a Associação Saúde da Família, hoje fazendo história na saúde 
das famílias paulistas ao lado de um time feminino, singular entre elas: Isamaria, 
Rosicler Di Lorenzo etc. Todas nos receberem com a maior alegria, incentivando-
nos a escrever este livro “tão simbólico para as ACS” em seus dizeres. Colocaram-
nos diante de dezenas de ACS dos mais diferentes 95 territórios espalhados por 
toda a cidade de São Paulo. Agradeço a oportunidade de conviver, ainda que por 
algumas horas, com ACS que tiveram e têm a coragem de assumir um prédio antigo 
na Praça da Sé para converter a assistência à doença em práticas desveladoras 
do mundo opressor, comprometendo-se, dia a dia, com sua transformação, por 
meio da pedagogia da libertação e da esperança. Essas mulheres fazem poesia 
ao “salvar” vidas, e por isso não podem ser excluídas dos cânones literários. 
Ela ruma nas palavras de Cecília Meirelles: “A primavera chegará, mesmo que 
ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim 
para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras; e os habitantes 
da mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão, começam 
a preparar sua vida para a primavera que chega.”  

E muitas foram as primaveras que acompanhei, as idas e vindas das ACS 
a Brasília para lutar por reconhecimento da sua função social no SUS. E, naquelas 
oportunidades, sou muito grata a Hadjamile Itapá de Carvalho, carinhosamente 
conhecida por Mile, responsável pela articulação, com a Câmara dos Deputados, 
de um espaço em que pudesse dialogar com essas mulheres os enlaces traçados 
por essa outra mulher, paraibana de sangue e criatura do mundo. Um coração do 
tamanho do planeta. Ajudou muito programando nossas agendas de entrevistas. 

A Inez Montagner agradeço a oportunidade de poder participar de sua 
banca de defesa do doutorado. Foi lá que se deu a inspiração ao título deste livro. 
Há meses, remexia em minha mente: “Qual seria o melhor título para falar dessas 
mulheres?”. Quando Inez mencionou seu trabalho anterior, sobre mulheres na 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), “objeto” de sua dissertação, 
logo pensei em pedir emprestadas essas vozes e essas imagens. Invertermos 
na ordem de apresentar mulheres em mundos diferentes, mas “iguais” na busca 
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de ser percebidas, sentidas e valorizadas. Aí, tivemos boas razões para nos unir. 
Suas mulheres diziam: “Vozes singulares e imagens coletivas”. Das minhas, digo: 
“Vozes coletivas e imagens singulares”. 

Inez, podemos dizer nas letras de Florbela: “Este livro é para vós. 
Abençoados... Os que o sentirem, sem ser bom nem belo! Bíblia de triste... Ó 
Desventurados, que a vossa imensa dor se acalme ao vê-lo”.     

Agradeço ainda à equipe do Núcleo de Estudos de Saúde Pública (NESP) 
da Universidade de Brasília, minha segunda casa, pela gentileza e elegância 
institucional com que se dispuseram a ajudar. Cito três homens com “almas 
femininas”: João Paulo Fernandes da Silva, Júlio César Cabral e Rafael de Góis 
Netto. Muito obrigada por atender sabiamente e com simplicidade às complexas 
demandas oriundas deste livro.

Em nome de todos, entrego este trabalho a Valéria Mendonça, em 
várias formas de agradecimento e reconhecimento. Não só por me acompanhar 
neste sonho, mas também por me ensinar por meio das lentes de uma câmara 
de gravação, com os olhos do coração. Este livro também é dela, pois, a cada 
entrevista com as ACS, cuidadosamente me ajudava a compor as letras dessa 
melodia. E com o poema “Canção para a estação das chuvas”, de Elizabeth 
Bishop, intensifico minha gratidão: 

“Escondida, bem escondida 
no denso nevoeiro 

a casa em que vivemos
à mercê da chuva e do arco-íris sob a rocha magnética 

onde as bromélias sangue-escuro, os liquens, os mochos e as fibras cruas das 
cachoeiras se aderem, sem cerimônia, em família.

Casa, casa aberta
ao orvalho transparente e à aurora opalina

afável ao olhar e ao congraçamento de cupins, ratos, traças de livros, mariposas 
enormes, com toda uma parede para o mapa iletrado do bolor. 

O vapor 
escala a vegetação espessa 

Sem esforço, volta-se e envolve ambas, casa e rocha, numa nuvem particular”.         

E, finalmente, agradeço a todas as mulheres que participaram da construção 
deste livro, agradeço pelo pronto atendimento ao receber meu chamado, pedindo suas 
entrevistas. Vocês são criaturas especiais, fortes, corajosas e de um lindo coração. 
Obrigada por tudo. Espero poder cruzar sempre seus caminhos; espero, ainda, poder 
morar na mesma rua, aquela que cruza a grande avenida (ainda que a quilômetros 
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de distância) do nosso bairro chamado “utopia”, em que poderemos continuar firmes 
em nossos propósitos: fiéis à causa pública, íntegras nas nossas condutas, fortes 
e esperançosas na construção de uma Reforma Sanitária com a cara, as fibras e o 
sangue da nação brasileira. Vocês são exemplos de uma força viva.
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NOTAS

i Dado de 2009. Sistema de Informação da Atenção Básica – Siab. Departamento de 
Atenção Básica à Saúde. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
em Saúde – SCNES. Ministério da Saúde. Brasília, Brasil, 2009. 

ii Atualmente são 246,1 ACS, atuando em 5.374 municípios com a cobertura de 
120,4 milhões de pessoas. Dados de abril de 2011. Sistema de Informação da 
Atenção Básica – Siab. Departamento de Atenção Básica à Saúde. Sistema 
de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde – SCNES. Ministério da 
Saúde. Brasília, Brasil, 2009.

iii Vide nota ao final do capítulo.
iv A Lei 10.507/2002, que cria a profissão dos ACS, confirmou a especificidade 

do seu trabalho e deles exige residir na área onde atua, morar na própria 
comunidade e trabalhar exclusivamente no âmbito do SUS.

v As diretrizes foram publicadas pelo Ministério da Saúde em 2001. 
vi Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, 

as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de 
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, competindo 
à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido 
piso salarial.

vii Lá se estavam ACS de todo o Brasil. Entrevistei mulheres do estado e de 
regiões do país.  

viii Pesquisa realizada pela Unidade de Estudos e Pesquisa em Saúde da Família 
do Núcleo de Estudos de Saúde Pública (Nesp), ligado ao Centro de Estudos 
Avançados Multidisciplinar (Ceam), da Universidade de Brasília.   

ix Confederação Nacional dos ACS é uma entidade criada por eles. Nasceu do 
esforço de várias lideranças em diversos estados brasileiros. Participaram de 
sua fundação Rio Grande do Norte, Goiás, Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, Piauí e Paraíba. 

x O IV Congresso foi realizado nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2010 no Hotel 
Golden Dolphin, em Caldas Novas, GO.

xi Clara Josephine Zetkin, nascida Eißner (Wiederau, 5 de julho de 1857 – 
Arkhangelskoye, 20 de junho de 1933), foi uma professora, jornalista e política 
marxista alemã. É uma figura histórica do feminismo.

xii Colégio N. Srª. Auxiliadora, em Sousa, PB. Foi lá que me formei, que tomei 
consciência do meu papel no mundo. Lá aprendi a traçar as linhas do meu destino.



A IMPORTÂNCIA E ORGANIZAÇÃO PARA CONQUISTAS 

TRABALHISTAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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Ilda Angélica Correia 
Presidente da CONACS

Sou Ilda Angélica Correia, tenho 52 anos sou do município de Maracanaú-Ceará.
Minha vida desde adolescente foi participando sempre dos  espaços de 

discussões, luta e dialogo das condições de vida das famílias da minha comunidade 
e do meu município. Fundei e fiz parte de Grêmios estudantis, movimento de igreja, 
associação de moradores dentre outros movimentos. Este meu engajamento com 
o sócial me fez ser Agente Comunitária de Saúde, pois gosto de me comunicar, 
gosto de gente de trabalhar com às pessoas . Sou Agente Comunitária de Saúde 
desde 1991 comecei no combate a cólera assistindo às vítimas da seca, com 
um olhar especial para as crianças no tocante à desnutrição. Amo o que faço e 
não me vejo desempenhando outra função. Me sinto extremamente valorizada 
pelas famílias que acompanho no meu território, poder ajudar de alguma forma às 
famílias mais carentes me realiza, como pessoa, como cidadã e como profissional, 
mesmo que por parte do poder público não perceba a valorização que de fato sei 
que a mim é devido como Agente, sei mereço diante do que represento para a 
saúde pública do Brasil.

Tenho convicção de que meus atos e ações, que aos olhos de muitos não representa 
nada ou quase nada, tenho certeza que para as famílias que atendo é recebido como um 
ato de amor. Às vezes o que às famílias necessitam é serem ouvidas, acolhidas. 

Isso se evidencia nesta pandemia onde todos foram isolados, quem mais 
sofreu foram às famílias mais carentes, os idosos principalmente e eu e meus 
companheiros estávamos lá levando afeto, carinho e solidariedade com uma 
palavra de esperança e fé que dias melhores viriam.

Como líder de minha categoria consegui junto com o meu grupo manter a 
estima alta do nosso povo e lutar para minimamente proteger nossos soldados, 
por que não era justo e pra guerra desarmado. Lutamos e continuamos lutando 
com resistência estamos avançando dia a dia, pouco a pouco.

Quero no futuro um Agente melhor valorizado, conectado com o mundo, bem 
empoderado sabedor e conhecedor de seus direitos, mas cumpridor de seus deveres.

O futuro nos aguarda e estou me preparando para enfrentá-lo com muito 
respeito e amor ao próximo.

A união faz a força!



A IMPORTÂNCIA DO LUGAR DA PESQUISA E DA VALORIZAÇÃO 

DA PRÁTICA EDUCATIVA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
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Franckely da Cunha Bandeira
INTRODUÇÃO

É sempre um prazer e um desafio escrever sobre minha trajetória como ACS. 
O prazer de olhar para trás e perceber que os caminhos trilhados foram oportunidades 
de aprendizagem e crescimento. O desafio da responsabilidade de falar como parte 
de um contingente de mais de 280 mil ACS, espalhados pelo país e que em vários 
aspectos podem encontrar identificação com o que escrevo. É necessário um exercício 
de síntese para apresentar ao leitor aquilo de maior relevância e potencial provocativo 
e reflexivo. No final das contas, a principal ideia é esta: provocar, tendo em vista que 
provocações podem ser combustíveis que podem nos levar a importantes reflexões. 
A cada vez que me dedico a pensar e escrever sobre as experiências como ACS, 
provoco primeiramente a mim mesma a novas reflexões.

Considerando o tempo de vínculo como ACS no município de Mari, PB, foram 
dezesseis anos divididos em dois momentos, por assim dizer, o primeiro, de 2004 a 
meados de 2015, portanto, pouco mais de dez anos, desde o meu ingresso a partir 
de quando tivemos uma atuação direta de inserção na comunidade, vivenciando 
o dia a dia das/com as famílias até 2015. Por ocasião da aprovação para o curso 
de mestrado em educação, pedi afastamento para dedicação exclusiva ao curso. 
Concluída esta etapa formativa retornei em março de 2017, e atuei por cerca de 
sete meses quando me afastei novamente para assumira função de professora 
substituta na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB e poucos meses depois 
ingressei no curso de doutorado e, finalmente, ao final desta etapa formativa, me 
afastei definitivamente por ocasião de aprovação em concurso público para a área 
da educação, de modo que o vínculo como ACS foi extinto em 2020. 

Deste modo, o segundo momento da pós-graduação se configurou, pelo 
tempo que estive afastado das ações de forma direta, em estudo da nossa temática, 
de modo que é possível dizer que, de maneira diferenciada, estivemos na ativa, 
pensando nossa condição, pensando a categoria, levantando questionamentos, 
apontando entraves, encontrando respostas, fazendo críticas e buscando novos 
caminhos. Posso dizer que, assumi a condição de ACS como alguém que em 
dado momento executou a função em campo e que, em outro momento, pensou 
a seu respeito, não necessariamente como algo compartimentado, pois durante 
a minha atuação o pensar sempre se fez presente. A necessária reflexão sobre 
a prática, como nos advertiu Sócrates em 400 a. C., e Paulo Freire, no século 
passado (para evocar dois grandes filósofos e pensadores dialogais da história da 
humanidade) é um convite 
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PERCURSOS DE UMA ACS – PESQUISADORA

Eis um trabalhador, uma trabalhadora, bastante territorializado/da. O ACS 
vive uma condição que o insere em uma dinâmica bastante localizada e específica 
da comunidade de origem e atuação, de modo que, se não nos alertarmos para 
o contexto maior e, se nos mantivermos apenas ali teremos grandes chances de 
limitar nossas possibilidades de compreensão dos processos que construímos, 
vivenciamos e presenciamos. Acredito que essa limitação se expressa, em 
certa medida, na ausência de estudos produzidos por ACS. Em geral, as 
discussões sobre as contribuições da categoria são feitas por outros profissionais, 
notadamente, da saúde. 

Hoje, olhando de longe, isto me é bastante claro. Foi o ingresso na 
Universidade em 2005, (um ano após o ingresso como ACS) que me despertou 
para o quanto o “mundo é largo”, expressão comumente usada no interior para fazer 
referência à ideia de que o mundo não se limita ao que vemos e experienciamos. 
São muitos os possíveis, e aqui evoco novamente Paulo Freire, um dos grandes 
mestres que conheci. Diz ele que, não somos, estamos sendo (FREIRE, 2011) 
e diante desta condição de inacabamento (TROMBETA; TROMBETA, 2010), 
cabe a nós nos construirmos diariamente. Somos uma mina de possíveis, lembra 
Hannoun (1998), somos o tempo todo provocados pela existência a agregarmos 
outros valores, outras percepções, outras visões de mundo, outras posturas, 
ocupar outros espaços, rever velhos discursos, enfim nos tornarmos mais plenos 
a cada momento, somos provocados a alcançar nossa excelência.

A Universidade provoca alargamento de mundos, isto é um fato. Foi o 
curso de pedagogia e o encontro com Paulo Freire e a Educação Popular que 
me provocaram insistentemente. Foi neste curso que as primeiras indagações 
ganharam força e forma em minhas buscas: afinal, eu não era educadora em 
saúde popular? Por que esta questão era tão apagada/ausente? Curiosamente, 
foi o olhar pelo viés educativo que me lançou nos estudos sobre o ACS, em 
outras palavras, não foi o Estado enquanto instituição que arregimentou ACS 
(considerando que até 2007, em Mari, não tínhamos vínculo formal algum) que 
me fez compreender minha condição, mas a curiosidade, as inquietudes e os 
caminhos alternativos trilhados. O espaço acadêmico abriu janelas a partir das 
quais pude ver outras paisagens.

Por vezes nossas percepções e compreensões são precárias, nossa 
forma de inserção no mundo também. É preciso buscar alternativas possíveis 
para contornar isto e a busca pelo conhecimento é sempre uma via em potencial. 
As precariedades do mundo devem nos incomodar, ainda que não esteja ao 
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nosso alcance transformá-las, e em geral, não está. Superar o comodismo é não 
aceitar a fatalidade, a inexorabilidade, conforme nos alerta Freire (2016). Subir a 
montanha não é fácil, mas o que seria da humanidade se em toda nossa trajetória 
as pessoas se limitassem às coisas fáceis e possíveis? 

Em 2016, na ocasião do curso de especialização, assumi a condição 
de pesquisadora da temática quando propus discutir o tema do ACS ligado à 
questão de gênero e à origem da categoria no município de Mari – PB, onde eu 
atuava (BANDEIRA, GONÇALVES, 2016). Na ocasião, foi possível observar a 
predominância do sexo feminino na profissão, algo que tem, por exemplo, uma 
matriz explicativa na origem dos ACS em Jucás, cidade do sertão cearense onde 
foram desenvolvidas as primeiras experiências, de forma sistemática, com esse 
tipo de trabalhador, experiência relatada em artigo publicado em 2019 intitulado 
“... E o sino parou de tocar: como a educação em saúde ajudou a salvar vidas no 
sertão cearense” (BANDEIRA, GONÇALVES, 2019), e na tese de doutorado, mais 
precisamente no quinto capítulo (BANDEIRA, 2022). 

O lugar da mulher na categoria é bem demarcado, também em suas origens 
no campo popular quando nas comunidades se mobilizavam coletivos de sujeitos 
para/na atuação comunitária em diversas frentes. Isto se dava especialmente 
nos trabalhos ligados à Igreja progressista, nas décadas de 1970 e 1980, quando 
os trabalhos pastorais em saúde ganharam maiores contornos, como formas 
de sociabilidade possíveis em um contexto de enfrentamento das organizações 
políticas aliadas ao regime político em vigor (VIOLA; MAINWARING, 1987). Sobre 
isto Gonçalves lembra que 

No fim da década de 1970, os movimentos populares e 
sociais traziam de volta um grande volume de iniciativas 
e de tentativas de respostas frente às relações de 
saber e poder numa sociedade marcada por extremas 
desigualdades e pelo cerceamento brutal dos direitos 
democráticos promovidos pela Ditadura Militar Brasileira 
(GONÇALVES, 2019, p. 25-26).

No decorrer das leituras, debates e orientações fui percebendo o quanto 
a perspectiva histórica é necessária para alcançar compreensões, caso isto seja 
negligenciado as compreensões do agora ficam esvaziadas de sentido. É um movimento 
dialético que permite ir aos poucos desnudando várias facetas de uma mesma temática. 

Depois da especialização ingressei no mestrado em educação com a 
proposta de investigar a dimensão educativa do trabalho do ACS, em busca de 
respostas a questionamentos iniciais nascidos da minha prática. Havia percebido, 
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por vias da perspectiva histórica, que o nascedouro dos ACS estava situado no 
campo da educação popular, entendido como prática pedagógica profundamente 
comprometida com a transformação social a partir de uma perspectiva democrática 
sociedade (TORRES, 1988). 

A partir da década de 1960, o Brasil entrou em um processo de 
enfraquecimento dos canais de participação popular e o desenvolvimento 
econômico se dava às custas da negligência do Estado com as camadas mais 
pobres da sociedade (VASCONCELOS, 1989). Neste sentido, a educação Popular 
se constituiu como importante instrumento de luta. De acordo com Mejía, ela 
significou uma “resposta para fazer efetivas modificações necessárias ao sistema 
de dominação” (2018, p. 39). 

A percepção do ACS como educador em saúde permitiu questionar seu 
lugar neste campo do conhecimento e para nos apropriarmos deste viés, por 
assim dizer, realizamos uma investigação documental identificando os registros 
do ACS como educador em saúde a partir de documentos/diretrizes oficiais o que 
resultou, após a escrita da dissertação de mestrado, em um artigo intitulado “A 
dimensão educativa do trabalho do agente comunitário de saúde: um percurso 
pelas diretrizes” (BANDEIRA; GONÇALVES, 2019). A conclusão é de que somos 
educadoras, educadores em saúde, em termos originários, educadores populares 
em saúde, contudo, esta identidade foi sendo afetada após a inserção no espaço 
institucional (BANDEIRA, 2022).

O doutorado foi uma consequência e, é claro, eu queria aprofundar 
a temática a partir da origem do ACS no campo popular, e observar como se 
dava sua inserção no campo institucional, onde se constituiu como trabalhador 
vinculado a uma das maiores políticas públicas de saúde do mundo, o Sistema 
Único de Saúde – SUS. Interessava observar as potencialidades, os entraves, as 
continuidades e descontinuidades da sua formação no espaço do Estado como 
gerenciador do seu trabalho.  

Para isto, tentei me aproximar ao máximo das origens desse tipo de 
profissional, fui ao Ceará, mais especificamente, a Jucás, cidade já mencionada 
anteriormente. O trabalho do Ceará iniciado em Jucás na década de 1970 
teve como expoentes dois profissionais, o médico Carlile Lavor e a assistente 
social Miria Lavor (falecida em 2020). Juntos, o casal desenvolveu um trabalho 
intersetorial de grande valor para a história da saúde pública cearense. As lutas 
contra as secas e à alta mortalidade infantil foram grandes impulsionadoras do 
trabalho com as (os) ACS no campo institucional (BANDEIRA; GONÇALVES, 
2019). Esta trajetória histórica está registrada na nossa tese, já referenciada.   

A experiência do doutorado foi muito rica. Tive a oportunidade de conhecer 
pessoas que criaram as condições institucionais para a história dos ACS no Brasil.  
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Embora tenha elaborado parte da pesquisa durante o período de pandemia, foi 
possível estabelecer contatos fecundos, de certa forma pelo contexto mesmo da 
pandemia, o que me levou a buscar alternativas outras para permanecer antenada 
ao que estava acontecendo. Foi, justamente, ao assistir uma live da Confederação 
Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (CONACS), que tive a oportunidade 
de conhecer o médico Halim Girade, expoente do trabalho com ACS em Goiás, 
outra vertente importante da origem dos ACS no campo institucional. Ali, o trabalho 
foi iniciado pela equipe do médico Halim Girade, este que também atuou no início 
dos trabalhos com ACS no Amazonas, em contexto de combate à epidemia do 
cólera, disseminada no Nordeste e no Norte do Brasil, em meados de 1991. 

Outra vertente da origem do ACS a que chegamos com a investigação foi 
um trabalho realizado em Recife, no caso, mais ligada às iniciativas de base da 
pastoral social da Igreja Católica, cujos nomes de destaque são Celerino Carriconde 
e Diana Mores. Também neste caso e contexto, a fome foi fenômeno bem presente. 
O desfecho dessas iniciativas/experiências se deu com a institucionalização 
do ACS como trabalhador, que deu o pontapé inicial para o sistema de saúde 
recém-criado, o SUS. Foi a criação do Programa Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS) que operacionalizou a capilarização das ações do Sistema. Um 
dos notáveis nomes desse esforço de institucionalização do trabalho com ACS, 
além de Halim Girade, é Fatima Sousa, enfermeira paraibana e professora do 
magistério superior, radicada em Brasília. Sousa registrou, inclusive, o processo 
de implantação do PACS reunindo relatos sobre os esforços empreendidos por 
diferentes atores sociais em defesa do trabalho com ACS (SOUSA, 2002). Nesse 
contexto, a Paraíba aparece como Estado Pioneiro por ter sido o primeiro do país 
a realizar seleção de ACS em massa, para atuação no Estado. Há riqueza de 
detalhes nos relatos de Sousa. 

Em todos os casos mas, especialmente no Ceará, e no contexto epidêmico 
do cólera no Amazonas, vemos a crise como promotora de iniciativas em favor da 
saúde pública. A reunião de dados destas e de outras experiências relatadas em 
nossa tese só foi possível graças à generosidade para o diálogo dos profissionais, 
já citados aqui, que importa destacar: Carlile Lavor, Fatima Sousa, Halim Girade, 
Celerino Carriconde e Diana Mores.

Estes pioneiros da constituição histórica dos ACS no Brasil participaram 
da nossa pesquisa de doutorado. Foram fundamentais para a pesquisa ao 
nos oferecerem materiais e informações de grande valor, em alguns casos, 
produções textuais até então não publicadas, e que tivemos a oportunidade de 
anexar em nosso texto, a exemplo das primeiras provas de seleção realizadas 
na Paraíba. Colocaram-se à disposição e ofereceram seu tempo para contribuir 
com a pesquisa. Também não poderia deixar de destacar aqui o interesse do meu 
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orientador, o professor Luiz Gonzaga, pela temática. O acolhimento do meu projeto 
no mestrado e a continuidade da parceria no doutorado além do envolvimento com 
cada fase das pesquisas foi muito singular e sem duvida, muito estimulante para 
mim. Tive a oportunidade de encontrar pessoas certas em momentos certos, valeu 
o esforço empregado. 

Dentre as conclusões alcançadas na pesquisa de doutorado destaco pontos 
chaves diversos, que deverão/poderão servir de motivo para outros estudos. 
Minhas inquietudes me levaram ao doutorado, uma das experiências mais ricas 
que vivi. Se nós, como ACS, pensarmos apenas nas dificuldades, sucumbimos a 
elas. Não foi fácil, em vários dias cumprir horário de trabalho e, no contra turno, 
estar na Universidade para adiantar disciplinas (após prévia negociação com a 
coordenação local dos ACS). O cansaço me fez, muitas vezes, optar entre jantar 
ou dormir, ao retornar da Universidade, já que no dia seguinte eu acordaria cedo 
para novamente trabalhar. 

Mas o gosto pelos estudos tornava cada momento interessante ainda que 
cansativo. Assumir a condição de ACS, enquanto pesquisadora, foi de extrema 
importância porque permitiu de certa forma, olhar de longe o que experimentei 
de muito perto. Hoje, vejo o quanto a pesquisa me fez crescer em compreensão 
dos processos originários e de execução de trabalho dessa trabalhadora, 
desse trabalhador, considerando que a construção do conhecimento implica a 
capacidade crítica de distanciar-se daquilo que se investiga, delimitá-lo e fazer 
uma aproximação metódica exercendo a capacidade de comparar, perguntar e 
gerar compreensão mais consistente (FREIRE, 2011). 

O educador pernambucano já havia dito que ensinar exige pesquisa (2011) 
e, considerando o ACS como um educador em saúde, as indagações que me 
moveram para uma busca de relações entre o que estudava na graduação em 
pedagogia, e no cotidiano como ACS, levaram-me a lugares mais exigentes do 
ponto de vista do conhecimento. Isso por que exigiu orientar meu pensar por certo 
rigor e criticidade. O que sabia sobre mim enquanto ACS me parecia incipiente e 
insuficiente para responder as minhas indagações. Por outro lado, cabe ressaltar 
que isto não me levou à negação do conjunto de conhecimentos dito do senso 
comum, uma vez que se constitui/constituiu ponto de partida e ponto de chegada 
do campo da educação popular no qual eu estava inserida. 

O percurso como ACS me fez mergulhar em minha comunidade, de modo 
que não seria possível de outro modo. A inserção do ACS é única e é também 
pouco aproveitada. Esta categoria se constitui como o grupo de trabalhadoras 
e de trabalhadores com maior nível de aproximação do cotidiano de muitas 
populações, e que deveria ser consultada para melhor compreensão da realidade 
da parcela da população mais empobrecida do povo brasileiro. 
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A condição de ACS permite perceber como as comunidades empobrecidas 
buscam saídas para preencher as lacunas deixadas pelos serviços de saúde, em 
muitos casos ausente, em outros, deficiente. Diante das ausências de assistência, 
as pessoas desenvolvem diversas e diferentes experiências populares alternativas 
para atenderem às demandas mais simples e urgentes de cuidado em saúde. 
Recorriam, por exemplo, a chá de coco roxo para tratar icterícia (davam-se um 
gole para a criança tomar e colocavam o resto na água do banho (fazia por alguns 
dias ou até a pele e o olho do bebê clarearem);  uso de chás “misteriosos” para 
crianças com asma, sem que elas soubessem o que bebiam, para não perder o 
efeito; Pessoas que em determinados estados de saúde, à certa altura da tarde, 
tomavam banho morno e era preciso fechar as portas da casa para que não 
entrasse vento, depois do banho morno, não podia “levar” vento; compressas e/
ou emplastro de colorau (orgânico), vinagre e alho para torções e/ou pancadas; 
Emplastros de folha de pimenta ou a baba de erva babosa para produzir “olho” em 
caroços. Um dia encontrei uma senhora que estava com um unheiro e disse eu o 
médico recomendou mergulhar o dedo no pinho sol, ela fez e relatava melhoras. 
Além de rezas e outras experiências. É a riqueza do universo popular que precisa 
ser ainda muito explorado. 

A condição de ACS, o contato com Paulo Freire e a Educação Popular e o 
encontro com pessoas empenhadas em compreender melhor as tramas sociais nas 
quais estou envolvida resultaram na minha condição de ACS pesquisadora, como 
caminho para uma vida inteira, movida pela curiosidade epistemológica diante das 
precariedades sociais e econômicas do Brasil e do mundo que me incomodam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fui (de certo modo ainda sou) uma das/dos mais de 280 mil ACS desse 
país. Escapei de limites impostos pela configuração social e consegui ascender 
a um nível formativo que infelizmente não é comum para os/as outros/outras 
companheiros/companheiras. Devo confessar que esta trajetória foi almejada, 
planejada. Desde o ingresso na Universidade quis seguir com a formação 
acadêmica. Me considero uma pessoa inquieta que precisa estar constantemente 
em busca de algo. Essa inquietude me move. São os caminhos da educação me 
norteiam, ou melhor, para ser justa com as epistemologias do sul e com os sujeitos 
sociais que investigo e dos quais faço parte, é preferível dizer que os caminhos 
da educação me suleiam, pensando o sul como referência geográfica e de matriz 
de pensamento e produção de conhecimentos (FREITAS, 2019). Olhar para os/as 
ACS do ponto de vista da educação e mais especificamente da educação popular 
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é um esforço necessário haja vista que é no campo popular que ele surge e atua 
mesmo que atualmente sua relação com a educação popular tenha dado espaço 
a uma relação mais ligada ao modelo mais dominante. 

Desejo que outros companheiros/ras ACS consigam superar limites e 
avançar nas suas compreensões de mundo para então poderem contribuir de 
forma mais eficiente, por assim dizer, com as mudanças que almejamos ver, como 
lembra sempre meu orientador: só podemos contribuir com a mudança de algo 
que minimamente compreendemos, por isso o esforço. 

A História sempre nos dá pistas. O Ceará continua apontando caminhos. 
Em Tauá uma experiência de trabalho integrado (sobre o qual também tratei 
brevemente em minha tese) indica caminhos otimistas para o alcance de melhores 
resultados olhando para o trabalho em saúde interligado a outros setores. Trabalho 
colaborativo, eis um caminho que segundo indicam experiências já produzidas, é 
bastante proveitoso. 

O ACS não está pronto e precisa compreender e se compreender a partir 
de um olhar ampliado de saúde no qual a educação tem lugar fundamental. Mas é 
preciso mais pesquisas e outros olhares. Há muito caminho adiante e é importante 
que a própria categoria assuma o caminhar. É preciso que não deixemos a cargo 
de outros profissionais falar e pensar sobre os ACS. 
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Quem é você?
Cristiane dos Santos Barbosa 29 anos, de Palmas, Tocantins.

Por que você escolheu ser ACS?
Foi uma oportunidade que surgiu com o concurso público em 2014, eu 

trabalhava em uma loja de roupas e queria ter segurança, então quando saiu o 
edital do concurso, eu pedi demissão para poder estudar até a prova, e mesmo 
não sabendo bem como seria o trabalho e a profissão, eu aprendi muito enquanto 
estudava e me apaixonei pelo cargo.

Como é ser ACS? 
Ser agente de saúde é um desafio diário, cada dia temos experiências 

diferentes, histórias diferentes, cada dia temos que estar atentos e vigilantes para 
a necessidade individual de cada morador.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Não, pois não somos vistos como importantes, muitas vezes sentimos 

impotentes em nosso trabalho, os moradores e usuários das UBS não acolhem 
muitas vezes os agentes de saúde, por não entender a importância desse 
acompanhamento. E muitas vezes não temos o mínimo para trabalhar, como 
protetor solar, uniforme, entre outros.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde? 

A minha maior contribuição, sem dúvida é estar inserida em todos os movimentos 
em prol da saúde da comunidade, estou inserida no conselho local de saúde, que 

Cristiane dos Santos Barbosa
ACS - Tocantins 
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é atuante e resolutivo, nos grupos mensais de idosos, hipertensos, diabéticos e 
participando de conferência de saúde, entre outros. Hoje, também faço parte da 
diretoria do sindicato dos agentes de saúde do estado e seguindo nas lutas para 
melhoria de trabalho e de nossos usuários.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

No período de pandemia tivemos que nos reinventar, agora não mais 
estaríamos na casa, nas ruas e na comunidade, tivemos que estar no centro de 
saude da comunidade, sendo a porta de entrada, sendo o início dos atendimentos 
dos usuários, recebendo-os com álcool, medindo temperaturas e orientando cada 
usuários sobre atendimentos e organização de cada atendimento.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

O trabalho estava sendo realizado normalmente, com os cadastramentos dos 
usuários, visitas até o momento em que tivemos que paralisar e ter uma nova 
jornada de trabalho, tivemos que aprender a fazer outra função e ao contrário da 
maioria, que tiveram seus trabalhos realocados para Home office, nós da saúde, 
tivemos que aumentar nosso trabalho e junto a isso, lidar com o medo, insegurança 
e redobrar os cuidados, não apenas conosco mas com nossos familiares, que teriam 
também contato direto, foram tempos de muita exaustão, mas que conseguimos 
vencer, eu consegui passar por esse período sem ter COVID 19 e isso já foi uma 
grande vitória. E agora, voltando a desemprenhar a minha função na área, espero 
conseguir prosseguir com o trabalho que foi interrompido com a comunidade.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Eu atuo em área urbana, em casas e residênciais (condomínio) uma população 
que não é totalmente SUS dependente, mas que procuramos atender, orientar e 
deixar as portas abertas para quando precisarem. 

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Termos equipes mais estruturadas, com mais especialistas, que possam proporcionar 
educação em saúde, que possamos ter mais atividades saudáveis, envolvendo 
a comunidade, que possamos ter mais estrutura física nos centros de saúde, para 
receber essa comunidade, que possamos fazer com que a função principal, que é o 
cuidado e acompanhamento, seja cada dia mais realizada com plenitude. 
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O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS? 

Agentes de Saúde mais valorizados, vistos pela sociedade e pelos Governantes 
como uma ferramenta de potência social, que desempenha com excelência suas 
funções, espero que daqui 30 anos possamos nos orgulhar do nosso trabalho, 
que possamos motivar outras pessoas a serem também agentes de saúde e se 
sentirem realizando um diferencial na comunidade onde vive, nós somos o Elo 
que une a comunidade aos centros de saúde, que levamos informações, que 
levantamos dados importantes e fundamentais, para que as políticas públicas 
sejam realizadas com excelência.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Agentes de saúde se orgulhem do trabalho que desempenham, não se deixem 

abater pelas dificuldades, que encontramos todos os dias, que possamos ser 
sempre unidos pela nossa classe, que possamos crescer em nossa comunidade, 
que possamos ter como mensagem a nossa importância, a importância do trabalho 
que desempenhamos, nos posicionar e levar para a comunidade o melhor, e nosso 
trabalho será sempre levado por gerações e que a cada dia essas gerações nós 
valorizem mais. 
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Quem é você?
Meu nome é Margareth de Nazaré Barata da Silva Pantaleão, tenho 54 anos, 

trabalho no município de Macapá, estado do Amapá.

Por que você escolheu ser ACS? 
Escolhi ser ACS pelo motivo de trabalhar com humanização e prevenção, poder 

ajudar as famílias que precisam ser orientadas quanto aos seus direitos, e cuidar 
melhor da saúde de seus familiares e de si próprio. 

Como é ser ACS? 
Ser ACS pra mim é um aprendizado todos os dias, ser importante para essas 

famílias, muitas vezes somos a esperança para os problemas das famílias, que 
precisam ser ouvidas e prestando socorro para algumas situações, onde o poder 
público se omiti, por conta das burocracias. Fico feliz, em ser o elo de confiança 
para minhas famílias.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Me sinto valorizada pelas famílias da micro-área. Pela Secretaria de Saúde 

Municipal não!!!

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde? 

Minha maior contribuição é ter alcançado sempre as metas de cadastramento e 
acompanhamento das famílias, informando ao município os altos índices de HAS e 
DIA, Deficientes, acamados, GES, Transtornos mentais, Autista etc...

Margareth de Nazaré Barata da Silva Pantaleão
ACS - Amapá
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Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19? 

Em 2020, fiquei na portaria da UBS para orientar a população que a Unidade 
estava fechada para atendimento presencial, quase apanhei da população. 
Depois fomos para as varreduras de vacinação nas escolas infantis. Também 
participamos como burocratas nos pontos de vacinação de Covid e nos drivers tru. 

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia? 

Antes da Pandemia eram muito boa, as visitas domiciliares, laços de confiança 
nos transformou em confidentes, a humanização com responsabilidade. Durante 
a Pandemia foi complicado, uma hora tínhamos que ficar ausentes da micro-área, 
outra tínhamos que alcançar as metas para o Previne Brasil, isso sem EPIs, porque 
não somos considerados profissionais de linha de frente da saúde. Outra situação 
era de algumas famílias que por vergonha, não nos informavam que estavam 
com o sintomas da Covid-19 ou até mesmo infectados. Eu contrai Covid-19 duas 
vezes. Pós pandemia, eu imagino que tudo possa voltar ao que era antes, desde 
que todos tomem pra si a responsabilidade de que todos têm que se imunizar. 
Abraçar é a Ação de conforto, de carinho e esperança que a gente precisa sentir 
de verdade, que isso volte pra nós com segurança.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Minha micro-área é Urbana, tem falta de acessibilidade para os cadeirantes, 
idosos. Não tem saneamento básico. Os poços são amazonas ou artesiano. 
Os usuários de drogas estão crescendo no bairro, por parte dos jovens... as 
dificuldades não são diferentes de outras regiões. Mas, pelo menos ainda somos 
respeitados por eles. Até quando, só DEUS sabe!

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Meu sonho é que possamos ter uma rede de comunicação e atendimento 
entre os órgãos, que realmente funcione, que sejam menos burocráticos. 
Que o saneamento básico seja realmente implantado para todos os bairros, 
pavimentação, acessibilidade arborização, limpeza das ruas, tanto pelo poder 
público, como por parte da população.
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O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS? 

Eu espero para o futuro que nós ACS, sejamos reconhecidos pelo poder 
público, principalmente pelos secretários municipais. Somos o elo de informações. 
Os gestores não dão importância o quanto, dentro da realidade da população, 
podemos construir e contribuir para a prevenção a saúde dos municípios.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas
A mensagem que eu deixo para os meus colegas é que não percamos a 

esperança e a fé, por dias melhores, pelo reconhecimento por parte de gestores, 
pelo valor que temos diante das dificuldades e nunca somos reconhecidos, 
valorizados como profissionais de linha de frente da saúde. Começa por nós ACS, 
que o futuro seja a mesma luta, uma nova história!  
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Quem é você?
Eu sou Maria Antônia, 48 anos, moro em Tarauacá, Acre e tenho 19 anos como 

ACS.

Por que você escolheu ser ACS?
Eu não escolhi ser ACS, foi por oportunidade que surgiu a minha cidade.

Como é ser ACS?
Ser ACS é ter uma oportunidade de ver e sentir as dificuldades das pessoas 

mais humildes.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Não me sinto valorizada, por não ter apoio das autoridades da minha cidade. 

Como por exemplo: EPIs e baixo salário.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Eu acredito que não tem maior. Todos os dias de trabalho eu contribuo, para o 
melhor da minha comunidade.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Contribuição na pandemia trabalhando todos os dias, orientando como se 
prevenir, usado álcool em gel, especialmente máscara, distanciamento, e outros.

Maria Antônia
ACS -  Acre
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Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Minha área é na cidade, em uma área de aproximando 600 pessoas e 
180 famílias.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

O meu sonho é que as famílias se conscientizem mais, se previnam e tenham 
mais planejamento familiar, e com mais apoio das autoridades, para que não tenha 
tantas pessoas sem oportunidade de trabalho e até mesmo de viver.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Imagino daqui trinta anos uma classe com mais valorização com mais a 
aperfeiçoamento.
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Quem é você?
Maria Cimone Cordeiro, tenho 37 anos, sou do estado do Pará, município de Irituia. 

Por que você escolheu ser ACS?
Eu escolhi ser ACS, com intuito de ajudar as pessoas e a minha comunidade, 

hoje sou muito feliz em ser ACS. 

Como é ser ACS?
Ser ACS é ser um bom ouvinte, é estar sempre atento a qualquer sinal de 

alerta, é estar sempre a disposição da comunidade, e além de tudo é ter sempre 
amor no coração, ser ACS é trabalhar com amor. 

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Sim, as vezes sou valorizada, as vezes não. As vezes é essa valorização que 

precisamos pelos gestores e também pelos indivíduos da própria comunidade. 

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Eu acredito que foi a parte da organização, como cadastro domiciliar e 
individual, através do cadastro E-SUS. 

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Foram tantas né, na orientação das famílias sobre a maneira de ser cuidar ou 
até mesmo na insistência de uso de equipamentos de proteção, na busca ativa 
para vacinação. 

Maria Cimone Cordeiro
ACS - Pará 
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Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Bom a vida antes da pandemia era sim mas saudável, tínhamos mais liberdade 
para sair, trabalhar, aí surgiu a pandemia, vivemos um dos piores momentos, 
“acredito eu” das nossas vidas, sem liberdade para sair, vivemos momentos 
difíceis, de horror, todos nossos familiares ficaram amedrontados, passamos por 
muitas coisas ruins e não deixamos de trabalhar nem um dia se quer, porque 
tínhamos que estar de vigília a cada pessoa, a cada família. Eu imagino que no 
pós pandemia, nunca mais viveremos como antes, muitas pessoas ou a maioria 
delas ficaram com sequelas.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Não trabalho em nenhum desses tipos de áreas. 

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Meu sonho como ACS é que cada indivíduo ou família tivesse a oportunidade 
de uma vida saudável. Alimentação saudável, moradia adequada, saneamento 
básico, entre outras necessidades. Eu acredito, que assim era uma maneira de 
prevenir muitos agravos das doenças. 

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

É uma grande expectativa, para uma grande melhoria com a evolução da 
tecnologia, que todos estejam trabalhando com suporte para a melhoria do 
programa.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Vamos continuar lutando. A união faz a força, tenho certeza que dias melhores 

virão, pois tudo que é feito com amor, sempre terá uma recompensa de Deus.
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Quem é você?
Maria das Graças Conceição de Moraes, 47 anos, moro em Boa Vista, Roraima.

Por que você escolheu ser ACS? 
Conhecendo as necessidades da minha comunidade, resolvi fazer o processo 

seletivo, com a intenção de ajuda-los.

Como é ser ACS? 
É gratificante poder ajudar a minha comunidade.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada? 
Pela gestão local sim, pela gestão municipal não, apesar de já ter melhorado 

bastante devido a luta da categoria.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Acompanhamento da população em geral e dos grupos prioritários, 
consequentemente, formação de vínculo com a comunidade, promoção da saúde, 
acompanhamento integral e humanizado.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19. 

Foi desenvolvido o trabalho de monitoramento dos casos suspeitos e 
confirmados e visitas domiciliares.

Maria das Graças Conceição de Moraes
ACS - Roraíma
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Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós-
pandemia? 

As atividades na APS, antes da pandemia, eram com maior integração, 
havia formação de grupos para atividades coletivas, as visitas domiciliares eram 
frequentes, aproveitávamos o maior número de pessoas em uma localidade. 
Com inicio da pandemia vivemos um momento muito difícil, como linha de frente, 
perdi muitos pacientes, cada monitoramento que eu fazia e ficava sabendo que o 
paciente foi a óbito era um sofrimento, mas o meu maior medo era levar o vírus 
para minha casa, também precisei modificar minha forma de trabalho. No pós-
pandemia acredito que não vai ser mais a mesma coisa, devido aos hábitos de 
distanciamento gerados pela Covid-19, o qual ocasionou medo de contato físico.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural...)- se trabalhar nessas áreas.                                  

 O meu trabalho fica na zona urbana.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

 Meu sonho é que o poder público invista mais na saúde, educação, na geração 
de fonte de renda, e condições de trabalho.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Imagino maior número de profissionais (ACS) realizando promoção à saúde e 
prevenção de agravos, reconhecimento nacional da categoria, melhores condições 
de trabalho.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas.
Que possamos acreditar na força do nosso trabalho para melhoria da saúde da 

população. A luta não é fácil, porém, já avançamos bastante e com certeza novos 
desafios virão.
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Quem é você?
Meu Nome é Maria de Nazaré Teixeira Dias, tenho 46 anos, moro no estado 

do Pará, na zona rural do município de Irituia. E trabalho com duas comunidades 
(Candeua e Itacuruça).

Por que você escolheu ser ACS?
Na verdade, não escolhi, fui indicada por algumas pessoas, teve uma 

seleção, me inscrevi e passei. Comecei a trabalhar no dia 02/07/2008 e vi 
o quanto é desafiador trabalhar batendo de porta em porta, no começo não 
me identifiquei, mais ao longo do tempo, comecei a ver o quanto é prazeroso 
poder ajudar alguém, a aliviar uma dor, a acalmar um coração e ao mesmo 
tempo frustrante, quando não podemos resolver um problema! Amo minha 
profissão e tento resolver os problemas de cada um, como se fosse os meus.

Como é ser ACS?
Ser ACS é trabalhar com o coração, é fazer o bem sem esperar recompensa, 

é se dedicar com amor, dando sempre o melhor de si para ver o outro bem.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Quando amamos o que fazemos, tudo é mais fácil, tudo que faço é para o bem 

das minhas famílias, muitos reconhecem e valorizam, mas o importante pra mim, 
é sentir o coração agradecido e com a sensação de dever cumprido, não tem 
valorização melhor, saber que você fez a sua parte!

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único 
de Saúde?

Orientação para melhor qualidade de vida e prevenção de doenças!

Maria de Nazaré Teixeira Dias
ACS -  Pará



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

210

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia 
do Covid-19 

Orientar as famílias sobe sinais e sintomas, evitar aglomerações, lavar bem 
as mãos, usar álcool em gel e usar máscara!

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser 
pós pandemia?

Antes da pandemia as famílias eram bem mais tranquilas, durante a 
pandemia elas entraram em pânico, com medo de pegar nas coisas, de se 
aproximar das pessoas, de sair. E, após a pandemia, tem muitos relatos de 
sequelas do Covid (esquecimentos, dores musculares, ansiedade e etc...).

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

A minha área de atuação é na zona rural, trabalho com 8 visitas domiciliares 
por dia, levando orientação para a prevenção de doenças, bem estar e 
qualidade de vida.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

O meu sonho como ACS é ver minhas famílias com saúde e qualidade 
de vida, mais não podemos falar de saúde se não tivermos com um todo, 
moradia, saneamento básico, lazer, edificação e etc.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 
anos de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS 
daqui a mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Eu imagino nós ACS continuando nossos trabalhos de orientação e 
prevenção de doenças, com mais rapidez e acesso a soluções para qualidade 
de vida para as famílias.  

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Que a cada amanhecer, Deus renove nossas esperanças, de dias melhores, 

para que o amor e a humildade estejam presentes em nós, para que saibamos 
lidar em cada situação, com o propósito de sempre fazer o bem
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Quem é você?
Solange Nunes da Silveira, 46 anos, moro no município de Presidente 

Figueiredo, no Amazonas.

Por que você escolheu ser ACS?
No início foi a opção de trabalho, mas depois me envolvi.

Como é ser ACS?
É levar informações preciosas.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Sim, missão cumprida.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

O cadastramento de famílias.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19?

Foi levar uma palavra de conforto.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes trabalhava normal e nunca imaginava passar por uma pandemia; durante, 
me senti insegura e após imagino sequelas.

Solange Nunes da Silveira
ACS - Amazonas



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

212

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas.

Zona rural.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Que todos tivessem a consciência de buscar suas melhorias.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Instintos.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas.
Caros colegas, olhando para o futuro teremos novos programas, mais 

avançados que substituirão os ACS.
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Quem é você?
Eu, Valdineia Gomes Lisboa Santos, tenho 42 anos de idade, 22 anos de 

agente de saúde, na mesma área, no mesmo setor, sou casada com Adilson Xavier 
Santos e tenho dois filhos Valdeilson Lisboa Santos e Maria Elena Lisboa Santos, 
moro na linha 41, km 8 e trabalho como agente de saúde na linha 41, a partir do 
km 2 ao km 12, também na linha 46 km e 43, tendo 128 famílias cadastradas e 
acompanhadas. Minha equipe é localizada no setor novo planalto, tendo como 
responsável da equipe o enfermeiro Jhon. Devido eu já ter trabalhado na pastoral 
da criança e do jovem na comunidade, surgiu o interesse em trabalhar e ajudar 
minha comunidade.

Por que você escolheu ser ACS?
O que motivou a ser agente comunitário de saúde foi para melhorar os 

atendimentos das famílias, por elas serem muito carentes. Quando estava na 
pastoral da criança, fui buscando conhecimento, depois que comecei a trabalhar 
de agente de saúde, pude ajudar as pessoas com os eventos como fome zero, 
depois vale gás, também bolsa família e outro benefícios, como a aposentadoria 
por invalidez, auxílio de doenças, entre outros demais motivos. 

Por que gosto de ajudar as pessoas, que precisam muito de nosso serviço, 
que é muito gratificante, por levar informação e receber informação de 
pessoas, que precisam ser qualificadas e podem contar com estas pessoas, 
na hora que você precisa, elas transmitem tanta energia positiva para o agente 
de saúde e as visitas domiciliar acontecem todos os meses pelos agentes 
de agentes de saúde, orientando gestantes, mães, crianças, adolescentes e 
idosos, no planejamento familiar e no trabalho promoção a saúde.

Valdineia Gomes Lisboa Santos
ACS - Rondônia
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No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizado?
Sinto sim, tudo no dia a dia do agente de saúde e tantos agradecimentos, 

que  fico até  sem  palavras para agradecer, muito bom  ser agente comunitário 
de saúde de seringueiras. Eu pedi motocicletas para categoria dos agentes 
comunitários de saúde de seringueiras, fomos comtemplados pelo deputado 
estadual Ismael Crispin, do estado de Rondônia. Somos 36 ACS, cada agente 
comunitário de saúde de seringueiras recebeu uma motocicleta. Através 
da comissão dos ACS e ACE, conseguimos vários outros benefícios para 
categoria e também temos apoio da gestão do município. Sinto gratidão por 
ser agente comunitário de saúde e pelo carinho que  as pessoas tem por 
mim. Também sou grata por fazer parte da equipe e também por parte das 
famílias. As famílias  são tão carinhosas, que me gratificam com  bolo de 
abóbora e carne. Sempre sou bem representado pela equipe que trabalho e 
pelas autoridades da cidade.

Qual foi a sua maior contribuição na atenção básica?
Foi no acolhimento, na pesagem e no bolsa família; nas palestras das campanhas 

maio amarelo, outubro rosa, novembro azul, entre outras, no agendamento das 
consultas, nos exames, nas mobilizações da dengue e do Corona Vírus. Na 
mobilização das campanhas de vacinação da influenza e Covid-19.

Quais foram suas atividades na contribuição da pandemia?
Fiquei responsável pela paralização de pessoas que vinham de outro município 

para o município de seringueiras, durante a pandemia trabalhei todos os dias, uma 
hora na barreira sanitária, outra hora na aferição de temperatura, na orientação de 
higienização, da importância do uso de máscara obrigatório, no distanciamento, na 
busca de pessoas com casos positivados, que não obedeceu ao distanciamento 
social, medicação até o paciente positivado.

Conte sua história antes da pandemia, durante a pandemia como imagina 
ser pós pandemia?

Antes da pandemia trabalhava sem medo de contaminar, durante a pandemia 
tinha medo de me contaminar e de contaminar os outros, pois o risco que a gente 
tinha era muito grande, antes da pandemia o risco era mordida de cachorro, medo 
de animal bravo e pessoas com saúde mental. Pós pandemia, imagino que tudo 
vai passar e nós vamos vencer, dando a volta por cima, podendo voltar a abraçar, 
beijar, se livrar dessas máscaras, ver todos vacinados e curados da Corona Vírus.
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Relate seu trabalho na sua área de atuação quilombolas, indígenas, 
consultórios, ruas, ribeirinhos e zona rural se trabalha nesta área?

Trabalho na zona rural, linha 41, 46,43 e UBS novo planalto.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos comunidade 
seja saudável?

Meu sonho é que continue a equipe sempre unida, com a comunidade bem 
assistida, que possa ter dentista para atender as demandas e prevenir de qualquer 
doença. 

O programa de agente de saúde comunitário de saúde (PACS) completou 
30 anos de implantação de funcionamento brasil como você imagina os ACS 
daqui 30 anos de trabalho de ACS, no abito do PS SUS?

Mas habilitado, profissional e mais suporte para trabalhar, dando tecnologias, 
como moto e carros e mais capacidade.

Olha para o futuro uma mensagem para colega?
Nós vivemos em união um com os outros, ajudando os que precisam, dando o 

melhor de si mesmo, fazer o bem sem esperar nada em troca. 



Região Nordeste
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação) 

Cristiane Eleuterio Freire Ibiapino, 47 anos, Tianguá, Ceará. 

Por que você escolheu ser ACE?
Na época estava desempregada, ocorreu um processo seletivo, fiz, passei e 

assumi. Ao longo desses meus 24 anos de profissão, aprendi e aprendo todos os 
dias mais e mais, me apaixonei pela minha profissão. 

Como é ser ACE?
É um momento mágico, ímpar, não é uma simples profissão, que seja, só trabalhar 

no controle das Arboviroses, Chagas, Tracoma, Leishmaniose, Raiva Silvestre, entre 
outras. Todos os dias, você têm a certeza que irá desempenhar o papel de médico, 
enfermeiro, psicólogo, entre outros, mesmo sem ter o diploma para isso. O mais 
importante é que conquistamos a confiança da população. 

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?
Sim, por parte da população que é assistida pelo o trabalho que realizamos. 
Já por parte da maioria dos gestores municipais, NÃO há essa valorização, 

pois, os mesmos nos vêm como números ou até mesmo, cabos eleitorais. 
 
Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-

Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e Vigilância em Saúde consolidação 
do Sistema Único de Saúde?

Foi e sempre será a busca de conhecimentos para cada vez mais termos 
um Sistema Único de Saúde, mais consolidado, onde todos os direitos sejam 
respeitados para a população brasileira. 

Cristiane Eleuterio Freire Ibiapino
ACE - Ceará
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Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19?

Nossa principal atividade e contribuição foi a de levar as informações necessárias 
para a população, como: prevenção, a importância da vacina, desinfecção dos 
locais de maiores aglomerações e a importância da lavagem das mãos, uso de 
máscara e do álcool 70%. Lembrando que em nenhum momento deixamos de 
exercer nossas funções laborais do dia a dia.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

No primeiro momento foi um desafio, muitas incertezas, medos, mas tivemos 
que enfrentar tudo isso e passamos a viver um dia de cada vez. Aprendemos, 
através de nossas vivências, o que fazer e como fazer a transposição de acordo 
com a sabedoria e linguagem popular.

Fomos aprendendo através de nossos erros e acertos.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas?

Visitas aos imóveis, pesquisas de campo, diálogo com as pessoas, troca de 
ideias e conhecimentos com os vários segmentos da sociedade civil. 

Quais são seus sonhos como ACE para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Que os gestores a níveis federal, estaduais e municipais, proporcionem 
uma Saúde Pública de qualidade, dando condições de trabalho digno para nós, 
profissionais de saúde em todas as áreas. 

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) completou 30 anos 
e do Agentes de Combate às Endemias completou 120 anos de implantação 
e funcionamento no Brasil, como você imagina o trabalho do ACE no âmbito 
do SUS, daqui há 30 anos?

Com melhores condições de trabalho, valorização por parte dos gestores, assim 
como, o compromisso dos ACE’s em continuar  realizando um trabalho de excelência. 

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas?
Para transformar a vida e levar saúde de qualidade para as pessoas, lembrando 

que o seu envolvimento, sinergia e compromisso são extremamente valiosos.  Dê 
sempre o seu melhor e faça o máximo que poder e nas condições que tiver, o seu 
compromisso pode mudar a vida de muitos.
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação) 

Ednalva Lopes Medeiros, 43 anos, moro e trabalho na cidade de Cocal de 
Telha, PI, zona urbana.

Por que você escolheu ser ACS?
Por gostar de ajudar o próximo e querer a melhoria de vida da população, 

vida longa.

Como é ser ACS?
É prazeroso, poder levar qualidade de vida para as pessoas carentes, de 

informações e vê a melhoria de vida de uma forma geral para todos, isso é tudo de 
bom, como por exemplo: orientar no planejamento familiar, em seguida acompanha 
o pré-natal, o nascimento e desenvolvimento, a adolescência, a fase adulta, o 
idoso. Trabalhar com orientação e promoção da saúde é muito gratificante!

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Sim! 

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Organizar e participar de palestras educativas sobre planejamento familiar, 
desnutrição, hiperdia e fazer o elo entre a equipe de saúde com a comunidade, 
facilitar esse acesso da população com a UBS.

Ednalva Lopes Medeiros
ACS - Piauí
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Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Fiquei responsável pelas barreiras sanitárias da minha cidade, durante o 
auge da pandemia eu trabalhei, de domingo a domingo, nas barreiras sanitárias, 
aferindo temperatura, orientando a higienização, uso da máscara obrigatório e o 
distanciamento social, na busca ativa de casos positivos para iniciar o tratamento 
e evitar mais contaminações.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes da Pandemia: trabalhava sem medo de contaminação, pois os riscos 
eram remediáveis, como o caso de uma tuberculose, CA de pele, mordida de 
cachorro, coisas dessa natureza. Durante a pandemia: com muito medo de ser 
infectada e não resistir, de transmitir o vírus para meus familiares e amigos, de 
perder entes queridos, muito medo, ansiedade e insegurança e mesmo assim, ter 
que se mostrar segura e confiante da vitória de vencer esse vírus. Pós pandemia 
eu imagino as pessoas voltar a ter contato com os demais, sem medo de abraçar, 
beijar e se livrar do uso da máscara e poder andar com o rosto descoberto, por 
isso a importância da vacinação e da ciência!

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...) - se trabalhar nessas áreas

Eu trabalho na zona urbana.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Que criem laços íntimos com seus entes queridos, que tenham uma alimentação 
saudável, pratiquem atividades físicas e busquem se prevenir de doenças, a 
aplicabilidade da Educação Popular em Saúde. 

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Com Mais Capacidade Profissional e suporte, para realizar um trabalho de 
qualidade, com uma equipe multiprofissional, dedicada na promoção, prevenção 
e bem estar físico e emocional da população atendida.
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Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Nós vivemos dia após dia, lutamos nossas batalhas, as lutas diárias, damos 

o nosso melhor naquilo que amamos, sem trabalhar é como esperar colher sem 
plantar, por isso a importância do caráter, vocação, talento, esforço e disciplina, 
agora, peço desista de desistir e lute para florir a vida das pessoas que você 
visitar!
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação). 

Sou imagem e semelhança do criador. Meu nome é Josivania Menezes de 
Melo Santos, tenho 46 anos, sou natural do povoado nova Brasília, município de 
Tobias Barreto, Sergipe.

Por que você escolheu ser ACS? 
Sendo bem sincera, quando fiz a inscrição para o processo seletivo de ACS, 

não foi eu que escolhi, foi um amigo que me incentivou a participar da seleção, 
para que eu pudesse ter um emprego.

Como é ser ACS? 
Ser ACS é ser uma pessoa que vive em aprendizado constante, sendo 

profissional, mãe, amiga, filha, madrinha, comadre, enfim, é preciso como ACS 
ser alguém que está pronta todos os dias para encontrar solução/resultado, para 
cada problema que é relatado pelas famílias.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Me sinto valorizada sim, acredito que o valor do meu trabalho não está no 

financeiro, o dinheiro é uma ferramenta necessária, mas o valor do meu trabalho 
está no que eu sou e no que tenho de conhecimento para melhorar a vida das 
famílias.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?  

A maior contribuição que tenho dado é fazer parte desse processo/organização 

Josivania Menezes de Melo Santos
ACS - Sergipe
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do SUS há 28 anos, identificando, encaminhando e acompanhando diversas 
situações a qual destaco as que foram mais marcantes: cólera, desnutrição, 
dengue e covid-19.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19? 

Com um certo conhecimento que tenho na arte de bordar e costurar, 
essa condição me possibilitou fabricar máscaras e doar para as famílias mais 
vulneráveis. Além de estar informando, através de áudios e vídeos, técnicas de 
como se prevenir e sempre atenta, buscando novas informações, tanto no âmbito 
municipal, como no geral, com isso sempre mantendo as famílias atualizadas.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia? 

Antes da pandemia tinha uma rotina normal, com situações corriqueiras do dia a 
dia: ir pra minha área visitar, orientar, encaminhar as famílias para a UBS. Durante 
a pandemia, final de março de 2020, tudo ficou muito incerto, confuso, assustador, 
já não podia mais adentrar nas casas e muito rápido já não podia mais nem sair 
de casa. As famílias precisando de informações, casos surgindo, muitas vezes 
precisei correr o risco de ser contaminada, mas tinha pessoas precisando de mim, 
pessoas com medo, com seu emocional muito abalado, precisando realmente 
de ajuda e aquelas pessoas eram as minhas famílias. Em meio a todas essas 
mudanças radicais, as famílias foram ficando isoladas e se fez necessário usar 
muito mais os meios de comunicação, principalmente o celular, nesse momento 
eu já não tinha mais horário para atender as famílias. 

Lembro-me de uma jovem, que a mãe pegou Covid e foi parar na UTI, essa 
jovem me ligava dia e noite, e entrava pela madrugada, virei uma psicóloga pra 
ela, e quantas vezes eu chorava, ouvindo o desespero dela, mas eu tinha que 
ser forte naquele momento, depois de Deus, era eu quem transmitia energia e 
pensamentos positivos. Mas nessa situação, obtivemos vitória, a mãe da jovem 
venceu a Covid. Com todas essas turbulências vividas por todo o mundo, tem algo 
que considero positivo: as famílias passaram a ficar mais tempo juntas, já que 
não podiam sair, tinham que fazer mais tarefas de casa, almoçar juntas, estudar 
com os filhos, poder observar mais de perto o comportamento dos adolescentes, 
enfim muitas coisas que só faziam entre amigos, tiveram que passar a fazer em 
família. Ainda estamos em vigilância, mas visualizo que pós-pandemia, mentes 
foram ativadas/despertadas para o crescimento do empreendedorismo, pessoas 
começaram a valorizar mais a vida.
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Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural...)- se trabalhar nessas áreas. 

Desde o ano de 1994, quando o Programa de Agente Comunitário de Saúde 
foi implantado no município de Tobias Barreto, que eu faço parte dessa história. 
No dia 16 de março de 1994, aos 18 anos de idade, iniciei meu trabalho como 
ACS, na zona rural, na minha localidade onde nasci e vivo até hoje, no povoado 
Nova Brasília. No início acompanhava mais de 200 famílias, entre o povoado e 
quatro localidades adjacentes, localidades essas que eu percorria de bicicleta ou 
a cavalo, uma distância de 16 km de uma localidade a outra. A medida que eu 
ia fazendo o diagnóstico da área/comunidade identificava situações muito, mas 
muito precárias mesmo, como: a maioria das casas eram de taipas não revestidas, 
lixo a céu aberto, não havia banheiros com fossas, as necessidades fisiológicas 
eram feitas a céu aberto, a água era de um tanque da nação onde as águas que 
desaguavam no tanque vinham de uma correnteza contaminada pelos próprios 
dejetos da comunidades (fezes, urina, lixo de seres humanos e de animais), 
gestantes que não sabiam nem o que era pré-natal, crianças desnutridas, com 
vermes, piolhos, sarnas (como ajudei a salvar vidas de crianças desnutridas com 
soro caseiro e incentivando a amamentação). Hipertensão e diabetes eram nomes 
desconhecidos. 

Lembro-me que entre os anos 1994 e 1995, nasceram e morreram 9 crianças 
suspeitas de cólera/desnutrição. À medida que os anos foram passando, as 
políticas públicas de saúde foram saindo do papel e se tornando realidade no 
final de 1999, começaram ser implantadas ESF (Estratégias de Saúde na 
Família). Comparando com o que vivi nos anos 90, já melhorou muito, mas esta 
realidade de equidade e igualdade para todos, ainda está longe de ser o que eu 
visualizo para o meu país. Hoje acompanho 135 famílias, todas no povoado Nova 
Brasília, dessas famílias apenas 3 residem em casa de taipa revestida, todas as 
moradias tem sanitários com fossa rudimentar, água de qualidade tratada, coleta 
de lixo, verminoses, piolhos e sarnas é bem raro acontecer. Gestantes, crianças 
e hiperdias, todos acompanhados pela Equipe de Saúde da Família. São 28 
anos de trabalho com muita resiliência, mas sou extremamente grata a Deus por 
me permitir viver todas essas experiências, quero e vou continuar crescendo e 
contribuindo junto as famílias que acompanho e a todos os meus colegas que, 
assim como eu, tem muitas histórias para contar. Estarei aqui na terra cumprindo 
o meu propósito até o dia que o meu Pai permitir.
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Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Sonho e realizo ações que ajudam a transformar indivíduos e famílias em 
pessoas mais saudáveis, em três áreas fundamentais na nossa vida: corpo, alma 
e espírito. Com sabedoria e conhecimentos, é possível alimentar essas três áreas 
e ter uma vida saudável e abundante.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS? 

Imagino, ou melhor, acredito que com os impactos provocados pela 
transformação digital, que atualmente vem causando uma mudança de 
mentalidade nas pessoas, no jeito de pensar, ser e agir, daqui há uns 30 anos os 
ACS conseguirão promover, proteger e prevenir as famílias em tempo ágil, para 
que não seja necessário as famílias irem além da Atenção Primária à Saúde.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Colegas, não importa a razão pela qual você escolheu ser ACS, mas você 

decidiu ser, então dê o seu melhor! Ensine, multiplique conhecimentos, transborde 
todos os dias na vida das famílias. Esteja sempre pronto a aprender, a mente que 
aprende, se renova todos os dias.
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação) 

Nome Maiza Martins da Rocha, 62 anos, do município Paulista, Pernambuco.  

Por que você escolheu ser ACS? 
No primeiro momento, a escolha foi da minha mãe, por conta que eu estava 

desempregada, na época, aí quando eu conheci como seria o trabalho, eu me 
apaixonei e estou até hoje.

Como é ser ACS? 
Ser ACS é amar o que faz, cuidar e respeitar as diferenças das comunidades, 

levando o seu melhor para eles. 

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
50% SIM, porque nós sabemos valorizar cada situação daquelas pessoas que 

estão precisando dos nossos cuidados e conhecimentos! Os outros 50% NÃO, 
porque falta se ajustar muitas situações, tipo os gestores municipais precisam 
alcançar as nossas dificuldades e das comunidades e também o Ministério da 
Saúde. 

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?  

Tivemos avanços buscando condições de trabalho, exemplo: aqui no meu 
município foi criado os (ACEs ), por uma articulação de nós (ACSs), porque estávamos 
sobrecarregados fazendo várias atividades, que os (ACEs) fazem atualmente!  

Maiza Martins da Rocha
ACS - Pernambuco 
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Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Orientar e concientizar os comunitários para seguir as regras da (OMS), do 
Ministério da Saúde e do município.  

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia? 

Antes da pandemia nosso contato com os comunitários era de 100% 
diretamente, durante a pandemia 60% do contato diretamente, sempre respeitando 
as orientações do Ministério da Saúde, (OMS) e município, para quê não ocorresse 
hospitalizações e óbitos, Após  a pandemia espero que os cientistas descubram, 
definitivamente, a cura contra esse vírus, que por sinal, ainda não foi aniquilado. 

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural...)- se trabalhar nessas áreas. 

Minha área é urbana, mas não deixa de ter problemas, com várias dificuldades, 
trabalho de segundas á sextas-feiras, levando minhas orientações, cuidados para 
prevenir doenças e agravos a saúde dos meus comunitários.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Meu primeiro sonho é sempre continuar levando o meu melhor para meus 
comunitários, para que eles tenham saúde, porque sem saúde, nada se realiza em 
nossas vidas, e em seguida que os gestores se conscientizem, que precisamos de 
mais condições de trabalho. 

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS? 

Se todos, (ACSs), gestores, médicos(as), enfermeiras(os), administrativos, 
fizerem seu papel correto, eu tenho certeza que daqui a mais 30 anos, seremos 
um país com uma das melhores Saúde do mundo. 

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Olá colegas (ACS) precisamos nos colocar no lugar dos nossos comunitários, 

com empatia, respeito, e dedicação, amor, independente das condições de 
trabalho de cada município, fazendo e doando o que nós temos de melhor, aí com 
certeza tudo ficará mais leve. 
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação)

Marizete do Nascimento Ferreira, 55, João Pessoa , PB

Por que você escolheu ser ACS?
Era uma nova oportunidade de trabalho, para que eu pudesse ingressar em 

uma profissão, que através de um concurso, me desse uma estabilidade melhor.

Como é ser ACS?
 É um desafio imenso que me impulsiona todos os dias, mas que me faz sentir 

gratidão, quando vejo a resolutividade das ações realizadas através do meu 
desempenho.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
O reconhecimento engrandece o ego profissional, mas não procuro me apegar 

a isto, mesmo que diante das dificuldades da profissão, tento fazer o meu melhor 
sem buscar o estrelismo.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Realizar o curso de Terapia Comunitária, com toda certeza, pois proporcionou a 
mim, como profissional, realizar uma escuta mais qualificada, um olhar diferenciado 
para cada situação e transmitir maiores conhecimentos a comunidade e outros 
profissionais.

Marizete do Nascimento Ferreira
ACS - Paraíba
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Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

O trabalho é interno na unidade, com a disseminação de informações sobre a 
prevenção do Covid e também o trabalho realizado na campanha de vacinação.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes da Pandemia o trabalho era mais dinâmico, podíamos juntar equipes, 
realizar intervenções em grupos (idosos, gestantes, crianças), conseguíamos 
ter maior adesão à terapias e tratamentos, mas com o início da Covid-19 tudo 
paralisou e se tornou mais difícil. Durante a Pandemia as informações eram 
cruzadas, fazíamos (fazemos ainda) um árduo trabalho, mas com a expansão das 
fakes news, ficava mais difícil, muitos da comunidade se recusavam a vacinar, 
frequentavam a unidade, sem os devidos cuidados e orientações, e assim, tanto 
eu como muitos de outros colegas acabaram por pegar o vírus. Hoje, dizem 
que a Pandemia acabou, mas para nós ainda há muitas limitações, precisamos 
estar atentos a cada atendimento, principalmente aqueles com sintomas gripais. 
Estamos retornando aos poucos as atividades externas, como o PSE, e realizar 
intervenção, em pequenos grupos, com todo o cuidado. Ainda hoje intensificamos 
a importância da vacinação e do uso da máscara, apesar de não ser mais 
obrigatório no meu município de atuação.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Não realizo este tipo de trabalho, pois atuo diretamente em zona urbana. Mas 
o que possa relatar do meu trabalho nesta área é sobre o alto índice de violência, 
que muitas vezes nos impedem de desempenhar as visitas domiciliares 

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Que mais pessoas sejam alcançadas, através dos serviços da atuação básica 
e que mais profissionais estejam a frente deste belo trabalho para fortalecer o SUS 
e levar a todos os cidadãos brasileiros uma saúde de qualidade. Bem como, que 
as gestões possam viabilizar maiores investimentos na área, não há possibilidade 
de desempenhar as funções sem o material necessário.
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O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Creio que será um tempo de melhores tecnologias, com maior facilidade de 
acesso aos dados do usuário e um sistema mais unificado. Também penso que 
a profissão possa estar mais valorizada e reconhecida, principalmente de forma 
financeira.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Caros colegas, ser ACS não é fácil, mas é uma missão honrada. Temos abertura 

em cuidar do outro e adentrar nas casas, participar das famílias e ser parte delas. 
Que vocês possam entender que a sua profissão é digna, e busquem por onde 
serem valorizados por isso. Sejam amáveis, respeitem e escutem cada um que vai 
a sua procura, pois todos os dias, mesmo sem saber, podemos salvar uma vida. 
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação)?

Maria da Luz Pereira dos Santos, 47 anos, município de Teresina, Pi.

Por que você escolheu ser ACS?
Na realidade não escolhi, fiz o teste seletivo por incentivo de um amigo.

Como é ser ACS?
Hoje amo o que faço, poder ajudar as pessoas de alguma forma, é muito 

gratificante.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?
Sim, vejo o quanto as pessoas gostam do meu trabalho, isso é importante.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde? 

Poder orientar, informar, encaminhar as pessoas ao serviço básico, as 
informações básicas são importantes.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19?

Estar à frente de uma pandemia, podendo estar organizando atendimentos, 
orientando a população, foi e está sendo também de certa forma aprendizado. 
Aprendizado do novo, do desconhecido.

Maria da Luz Pereira dos Santos
ACS - Piauí.
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Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia? 

Antes pandemia, orientava sobre as doenças que já conhecemos: HÁ, 
DIABETES, GESTAÇÃO, VACINAS.

Durante a pandemia, fomos aprender a como lidar com um vírus que eu ainda 
não tinha ouvido falar. Maneiras tão simples de lidar, mais que matou muita gente.

E que no pós-pandemia possamos continuar com os cuidados, pois esse vírus 
viverá por muito tempo entre nós.

Relate seu trabalho em sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, ribeirinho, zona rural ...) - se trabalhar nessas áreas. 

Não trabalho com essas áreas.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Obediência da população, se as pessoas fossem mais atentas, mais obedientes, 
com certeza viveriam mais e melhor.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Que possamos ser bem mais valorizados pelos governantes, que possamos ter 
melhores condições de trabalho, materiais que possam nos auxiliar cada vez mais 
em nossas atividades diárias.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas.
Trabalhem com amor ao que fazem, dinheiro é importante? Sim, é, mais quando 

trabalhamos com foco e gosto, o trabalho se torna mais prazeroso.
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Quem é você?
Eu me chamo, Maria de Fatima Ribeiro de Aquino, tenho 60 anos e trabalho na 

cidade de Ipanguaçu, no estado do Rio Grande do Norte.

Por que você escolheu ser  ACS?
Eu estava desempregada e no momento foi a única opção de emprego, fiz uma 

seletiva e passei na prova e na entrevista.

Como é ser ACS?
É ser um profissional responsável por realizar suas atividades, que previnam 

doenças e promovam a saúde das pessoas, feitas em domicílios ou comunidades, 
conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?
Sim

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da  Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

A valorização do Sistema Único de Saúde, através do meu papel como ACS, 
levando as famílias que acompanho, a verdadeira qualidade de saúde pública e 
seus benefícios para minha comunidade e minhas famílias assistidas.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do Covid-19 
Trabalhei na área diariamente e através do whatsapp, orientando as 

famílias acometidas pelo Covid, a procura o centro de Covid para realizar 
testes e receber acompanhamento da equipe medica.

Maria de Fatima Ribeiro de Aquino
ACS - Rio Grande do Norte
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Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes da pandemia trabalhava de forma tranquila, orientando minhas famílias, 
como manter a higienização, doenças transmissíveis, saúde da mulher, da 
imunização, hipertensão, diabetes e saúde bucal, durante a pandemia, o trabalho 
foi árduo, foi de muitos desafios, não estávamos preparados para essa onda de 
Covid-19, mas continuamos nossos trabalhos e orientações arriscando nossa 
própria vida, formos fortes e corajosos, após pandemia, está sendo mais tranquilo 
devido as vacinas, estamos trabalhando e orientando a importância da vacinação.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Eu trabalho na zona rural, de casa em casa orientando as famílias e 
cadastramento.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

O meu sonho maior é que tenhamos mais recursos e valorização para o bem 
estar das nossas famílias

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (P ACS) completou 30 
anos de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os  ACS 
daqui a mais 30 o trabalho dos  ACS no âmbito da APS/ SUS?

Imagino que mesmo com todo o avanço da tecnologia, ainda seremos o elo 
principal entre o sistema público de saúde e as comunidades por nos assistidas, 
então, vejo que seremos ainda mais os protagonistas da atenção básica no SUS.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas.
Caros colegas, o nosso trabalho é nossa segunda casa, precisamos lutar todos 

os dias, diariamente, encontrando força e coragem para batalhar. Não se limite de 
correr para o nosso trabalho e cumprir nossos horários.  Acredite que o que nós 
fazemos é importante, levante a cabeça, orgulhe-se do que faz e continue com 
muito otimismo, força e fé.
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Quem é você 
Sou Maria José Bezerra Sandes, tenho 44 anos, sou Agente Comunitária de 

Saúde do Município de Água Branca, Sertão de Alagoas.

Por que você escolheu ser ACS?
A princípio fiz concurso pra ACS por duas razões, precisava de um emprego 

fixo, que até então eu só trabalhava com contratos nulos, mas também, por achar 
uma função de muita relevância para a saúde da população, já que nos meus 
trabalhos anteriores, eu percebia a necessidade de algumas pessoas com relação 
a políticas públicas em todas as áreas do cuidado integral do cidadão.

Como é ser ACS?
Não é fácil ser ACS, porque querendo ou não, a gente se envolve muito com as 

pessoas que acompanha, e quando você não consegue ajudá-las, da forma que elas 
necessitam, fica uma frustação muito grande, e muitas das vezes, não conseguimos 
da assistência que de fato a família precisa, pois dependemos de outras políticas 
públicas e assistenciais, que não estão ao nosso alcance. No entanto é satisfatório 
demais quando conseguimos avançar mesmo com o pouco que temos e podemos 
fazer, conseguimos ajudar, orientar, apoiar as nossas famílias. Que esperam por um 
aconselhamento, de como agir ou quem procurar diante de um determinado problema. 

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Sinceramente não, pois pra mim a valorização vai além de um reconhecimento, 

elogiado em um momento de avanço, pra mim, a valorização é um reconhecimento 
constante, é o entendimento de que estou realizando um serviço que precisa de uma 
rede de apoio, então quando procuro essa rede e não sou atendida da forma que 
necessito, sinto meu trabalho desvalorizado. Além da política salarial também muito 
aquém do trabalho que realizamos.

Maria José Bezerra Sandes
ACS - Alagoas
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Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Contribuímos com a prevenção a saúde e contribuímos com o acompanhamento 
dos agravos da saúde até sua recuperação, a nossa maior contribuição, foi/é levar 
a demanda da população aos serviços de saúde, de forma a contribuir com as 
políticas públicas necessárias para o cuidado a população.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19?

Fizemos um trabalho de informação para a prevenção e cuidados com as 
pessoas, contaminadas, através de conversas pelas redes sociais, informando 
pessoa a pessoa como se prevenir e como agir, caso adquirissem a COVID-19. 
Nosso trabalho trouxe um pouco mais de calma a população, pois usamos uma 
abordagem cuidadosa e específica para cada pessoa. Tratando do tema da forma 
que achamos conveniente a cada indivíduo, na tentativa de conscientizar sem 
aterrorizar. Foi muito difícil 

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes da Pandemia, tínhamos uma rotina de trabalho, baseada nas visitas 
domiciliares e no acompanhamento casa a casa, embora já usássemos as redes 
sociais para realizar algumas atividades, durante a pandemia, nosso trabalho 
passou muito para o virtual, pois o distanciamento social assim exigia, mas nunca 
ficamos sem dar as devidas orientações à população, levar as demandas da saúde 
do município e informar a população sobre tudo o que fosse necessário, fosse no 
cuidado individual ou coletivo. Após a Pandemia, esperamos mais consciência da 
população e da gestão, de um modo geral, sobre a vulnerabilidade que é nossa 
vida, e com isso avançarmos nos cuidados e prevenção.

 
Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 

consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas.
Trabalho em área urbana.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Meus sonhos...
Políticas públicas efetivas, saneamento básico, assistência social e familiar 

integral, saúde integralizada desde a prevenção até a cura dos agravos, sem tanta 
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dificuldade de se conseguir exames, consultas especializadas e medicamentos, 
cuidados com a saúde mental da população e dos trabalhadores, medidas de 
prevenção e acompanhamento da violência doméstica, melhor acompanhamento 
da juventude vulnerável, das crianças e idosos, dando-lhes opções de lazer e 
convivência saudável, educação e saúde, efetivamente juntas para melhorar a 
vida da população.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento no Brasil, como você imagina os ACS daqui 
a mais 30 anos de trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Sei lá...  Imagino um SUS que funcione efetivamente, que nosso trabalho seja 
de fato valorizado pela população, bem como pelos governos, imagino as pessoas 
mais esclarecidas e se cuidando mais, talvez assim, um trabalho mais leve pra 
nossa categoria.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas
Caros Colegas, sei o quanto é difícil cumprir nossa missão de ACS, sei que 

andamos cansados e nos sentindo desvalorizados, nossa saúde mental não anda 
boa, pois essa Pandemia mexeu ainda mais com todos nós, perdemos familiares, 
amigos, vizinhos, conhecidos e colegas de trabalho, mas, estamos vivos e vamos 
superar tudo isso, somos fortes. Paremos um pouco pra cuidar da nossa saúde...

Minha mensagem é; sejamos fortes, sigamos com coragem, continuemos dando 
nosso melhor e cumprindo nossa missão, pois ser ACS, além de um trabalho, 
é uma missão, vamos reconhecer a impotência do nosso trabalho mesmo que 
ninguém reconheça, pois quem verdadeiramente sabe do quanto ele é importante, 
é nós mesmos (me parece que a passos lentos, passa a ser reconhecido também 
pela sociedade) e aos poucos nosso sonho de uma sociedade melhor vai se 
concretizando. Um abraço Fraterno a todas e todos os colegas de profissão. 
Saudações cordiais. 
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Quem é você?
Sou Maria Lucia de Santana Gutemberg, tenho 62 anos, sou da Bahia, Feira de 

Santana, atuo na Asa Branca há 31 anos. 

Por que você escolheu ser ACS? 
Eu não escolhi ser ACS, eu sempre sonhei  em  ser  professora,  ser  ACS  foi  

um  presente  em  minha  vida. No momento de muitas dificuldades em minha  
vida, onde acreditava em não ter mais  esperança  para  me  resgatar, chega  o  
PACS, numa  ação  libertadora, minha vida recomeça aí.

Como é ser ACS? 
Ser ACS é um  sacerdócio ou você faz seu trabalho com muito amor ou não 

adianta ser agente. Quando eu iniciei, achei que ia ajudar as pessoas, mas as 
pessoas me ajudavam muito mais. Um autor desconhecido dizia: depois  que 
descobri o que gosto de fazer, nunca mais trabalhei.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Me sinto valorizada pela condução do meu trabalho e das famílias assistidas, 

porém, o serviço público deixa a desejar em alguns setores. Por vezes 
desrespeitando o SUS, por conta disso nos deixa em situações constrangedoras.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-Atenção 
(ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de Saúde? 

A maior contribuição foi para a comunidade, através da conscientização do que 
é o SUS e como ele pode fazer valer o controle social, para fortalecer os seus 
direitos  na  sociedade,  como  ter  direito  ao  uso  correto  do  sistema  em  sua 
integralidade.

Maria Lucia de Santana Gutemberg
ACS - Bahia
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Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19? 

Momento de grandes desafios para todos nós, pois esse período foi atípico. 
Nós trabalhadores tivemos que nos reinventar e ao mesmo tempo nos proteger

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia? 

A regra era não adentrar no domicílio, porém haviam pessoas com  necessidades 
especiais, que necessitavam de apoio mais de perto. Grupos de WhatsApp no 
intuito melhorar a  assistência, nos casos das pessoas que tinham essa tecnologia, 
porém a comunidade carente, muitos não possuíam, necessitando de um apoio 
mais de perto, o que aumentava o risco de contaminação dos trabalhadores

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas.

Nós  seguimos uma rotina, no entanto esta rotina vai muito além, por sermos 
trabalhadores domiciliados na comunidade, o que acarreta por vezes, um trabalho 
de 24 horas ao invés de 08horas diárias. Durante a pandemia, toda essa rotina foi 
intensificada pelo conhecimento fracionado da doença. A falta e EPIs causou muita 
ansiedade, pela falta dos mesmos, assim, o medo tomou conta, muitos agentes 
vieram a óbito e outros acometidos pela doença, mesmo após o momento  crítico, 
ainda se sente o reflexo dessa situação, pois muitos encontram-se com depressão 
proveniente dos resquícios da doença.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Que exista políticas públicas mais efetivas, que haja mais participação, 
interesse nas questões primordiais de sustentação do SUS. As pessoas devem 
aprender a buscar o conhecimento para ter qualidade de vida.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Imagino com muita preocupação,  pois temos uma história linda. Somos um 
SUS andante e o que vemos são gestores querendo sucatear o SUS e outros 
omissos, porém  acredito  que  cabe  a  cada  um  de  nós,  fortalecer  o  sistema  
através  de organização, com  política  públicas, dizendo não ao desmonte.  Até  
porque se não  houver  esse  olhar  para  tal  questão,  haverá  o  enfraquecimento  
do  SUS, consequentemente  de  nós  também.  Ressalta-se  que  já  não  somos  na 
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sua totalidade elo de ligação, a forma preventiva, trabalho inicial está se perdendo 
com os novos programas do Ministério da Saúde. Tornando esses trabalhadores, 
em verdadeiras maquinas de dados.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Como dizia Fernando Pessoa: De tudo, ficaram três coisas: a certeza de que  

ele estava sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza 
de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da  interrupção um caminho  
novo. Fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma 
ponte, da procura um encontro.
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação) 

Raimunda Auriam Ferreira Lima Ribeiro, 52 anos, trabalho na cidade de 
Presidente Dutra, MA.

Por que você escolheu ser ACS?
Por me identificar com o perfil de ACS, eu já  participava de algumas pastorais 

na Comunidade. 

Como é ser ACS?
Pra mim é uma realização pessoal, é zelar pela vida do outro, com prevenção, 

promoção e proteção à saúde. É também doação e servir.

No dia a diado seu trabalho você se sente valorizada? 
Nem sempre. Porque valorizar pra mim, é dar condição digna de trabalho pro 

outro realizar. É não deixar faltar os EPIs. É reconhecer. É premiar.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saude?

Pra mim são as participações nas campanhas de vacinação, dengue, zika virus, 
chikungunya, mutirões envolvendo ACS e ACE, pelas ruas da cidade, com panfletos e 
higienização, pra prevenção da dengue. Saúde na Escola, realização de palestras.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19  

Por ser uma cidade central e o comércio se concentrar mais aqui, no início foi 

Raimunda Auriam Ferreira Lima Ribeiro
ACS -  Maranhão
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muito difícil, nós ACS, todos os dias ficávamos na frente dos bancos, nas praças, 
orientando as pessoas a usarem máscaras, álcool em gel, a ficarem em casa. Nas 
visitas fora do domicílio, informava sobre os sintomas e onde buscar os testes de 
COVID, da importância do isolamento, caso fosse infectado.  

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Sempre tive espírito de liderança, desde as primeiras salas de aulas por onde 
estudei. Sempre fui desenrolada, por isso passei em primeiro lugar no seletivo do 
ACS, em 1996. Durante a pandemia me sentir uma pessoa frágil, medrosa, com 
muito medo de pegar o virus e morrer, pratiquei muito as medidas de prevenção, 
me encontrei mais comigo mesmo, rezei, parei um pouco a minha correria. Com 
o pós pandemia imagino as pessoas mais doentes psicologicamente, aumento 
de casos de depressão, mais fome, desemprego, tristeza pelas perdas dos entes 
queridos.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Não atuo nessas áreas 

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Um dos meus sonhos é ver todas as pessoas sendo tratados de forma igual, 
sem distinção de raça, cor e religião. É ver uma educação de qualidade, um SUS, 
onde as pessoas possam buscar um serviço básico e não lhe seja negado. Mais 
emprego e renda. 

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Pelo que vimos no progresso que se deu nesses 30 anos, desde a implantação, 
acredito que os avanços daqui pra frente serão ainda maiores e inovadores, até 
porque as tecnologias ainda não são uma realidade pra todo país, daqui mais um 
tempo, vai ser realidade pra todos ACS e ACE do Brasil.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Caros colegas ACS e ACE, somos mais que vencedores, Deus nos deu a 

oportunidade de sobreviver a essa pandemia, a nossa gratidão! Que possamos 
valorizar mais a nossa vida, a família, e sermos cada dia mais solidários uns com 
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os outros e perceber que somos iguais perante o nosso criador.  A pandemia nos 
fez refletir quão frágeis somos. Sejamos perseverantes e lutemos pela realização 
dos nossos sonhos. Deus abençoe grandemente a todos!

Um forte abraço 



Região Centro Oeste



30
 A

N
O

S D
O

 PRO
G

R
A

M
A

  D
E AG

EN
TES C

O
M

U
N

ITA
R

IO
S N

O
 B

R
A

SIL

245

Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação) 

Sou a Diana Elvira da Silva,  tenho 40 anos, 18 anos trabalhando como ACS, 
Recanto das Emas, DF.

Por que você escolheu ser ACS?
Sempre fui apaixonada pela área da saúde e sempre sonhei em trabalhar nessa 

área, não tinha condições, na época, de fazer uma faculdade de enfermagem ou 
medicina e nem o curso em técnico em enfermagem, na época não tinha nem o 
ensino médio. Não conhecia as atividades do ACS, até saber sobre o concurso e vi 
que seria a oportunidade para trabalhar com algo que era tão importante para mim.

Como é ser ACS?
Ser ACS e estar envolvido com sua comunidade, aprender técnicas em saúde 

para melhor atender a população, entender e saber lidar com as pessoas, no 
melhor e pior momento. E conhecer a sua comunidade, conhecer realmente 
os problemas dentro da sua área e conhecer muitas soluções, que tem na 
própria comunidade, que antes passava despercebido. Uma descoberta diária 
profissional e pessoal.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
As vezes, acredito por não entender qual é a verdadeira função de um ACS, 

alguns colegas e população não vêm a importância do meu trabalho. O trabalho 
do ACS é principalmente a prevenção, mas as pessoas já estão acostumadas a 
somente valorizar a presença do médico e se não tiver a receita para uma remédio 
ou atestado, não foi atendido, porém, somente sou valorizada para marcar uma 
consulta, para ir na área fazer uma visita urgente (nem todos profissionais de 

Diana Elvira da Silva
ACS - Distrito Federal
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outras categorias gostam de trabalhar na rua), quando precisa de cobertura 
dentro da unidade e/ou atividades externas urgentes ou quando afeta as questões 
financeiras da unidade ou dos outros profissionais (o governo passa verba para as 
UBS, que tem equipe completa, e no DF existe umas gratificações que os outros 
colegas recebem, por ter o profissional ACS dentro da unidade). Mas há pessoas 
que enchergam o verdadeiro valor do ACS.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Sempre estou atenta aos cursos e seminários para trabalhar com a comunidade, 
fiz o curso de TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA (TCI), por observar o quanto 
a população está doente e sofrida mentalmente, antes mesmo da Pandemia. Adoro 
trabalhar com adolescentes e idosos, amo fazer palestras, criar atividades que 
interesse a população, sou uma das criadoras do evento PARQUE DA SAÚDE, 
festa realizada em outubro para comemorar o dia das crianças, tem palestras e 
atendimentos para os pais e filhos, lanche, faço parceria com o comércio local e 
premiações. Gosto de interagir com as pessoas e criar situações que facilite os 
atendimentos e a convivência.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Durante a Pandemia fiquei muito limita a trabalhar dentro da unidade, orientava 
os pacientes da importância do uso das máscara e álcool em gel, organizava as 
filas para ser atendido dentro da unidade, auxiliava no atendimento a pacientes 
com suspeita de Covid-19 e pacientes positivados, atualizava os impressos para 
facilitar a comunicação dentro da unidade e ajudar as pessoas a entender a 
dinâmica de atendimento, organização de fila e credenciamento para vacinação 
da Covid-19.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes da Pandemia, fazia rodas de TCI semanais com minha colega de trabalho 
e amiga ACS, Fabiani Soares, e nossa madrinha da TCI e assistente social, Ana 
Célia Sá. Realizava visitas domiciliares, acompanhamento de famílias beneficiaras 
do bolsa família, cadastros, palestras em escolas e creches, acolhimento na equipe, 
auxiliava nas campanhas de vacinação, organizava eventos para população e 
muitas outras coisas. Antes da Pandemia conclui o ensino médio e me graduei em 
Psicologia. Durante a pandemia tive que aprender e a aceitar o uso de EPIs, foi 
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muito desconfortável, aceitar que não podia mais abraçar as pessoas, isso foi o 
que mais me abalou, a falta do contato físico, aprender a lidar com várias mortes 
de parentes e da população, tentei fazer o meu melhor para confortar as pessoas, 
apesar de todo cansaço e estresse, explicar repetidas vezes, a importância do 
uso das máscara, álcool em gel e da vacinação, as mudanças das prioridades de 
atendimento e agendamento, primeiro tivemos que entender essas mudanças para 
explicar para a população. Foi um período muito difícil, cansativo e estressante 
que mostrou a minha resiliência como profissional e pessoa. Após a pandemia 
quero voltar a minha rotina de trabalho para realizar todas as atividades que fazia 
antes da pandemia, retornar com as rodas de TCI e as atividades de rotina, as 
palestras, abraçar as pessoas quando reencontrar e para confortar também, 
continuar traçando estratégicas é uma ação na comunidade e criar técnicas para 
atender dentro da nova realidade pos COVID-19

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Atualmente sou da área urbana, mas, tem uma área de grande vulnerabilidade 
na quadra que trabalho, essa comunidade foi criada por carroceiros, para terem 
direito a uma moradia estável (loteamento doado pelo governo). Infelizmente é 
uma área de muita vulnerabilidade, pelo uso de drogas e álcool, baixa renda e/
ou pobreza, analfabetismo, violência, baixa perspectiva de futuro e alto índice de 
gestações não planejadas. Tento entender a dinâmica, dentro desta comunidade e 
entender pela visão da população, qual a necessidade deles em relação a saúde, 
conto com a ajuda das lideres dessa comunidade. A minha primeira ação foi 
entender a dinâmica das moradias, fazer o mapeamento dos moradores, por que 
existe uma grande movimentação interna nas mudanças, o que acaba dificultando 
o trabalho. Orientação fas mães e gestantes sobre a importância do pré-natal, CD 
e o quanto é importante as vacinas. 

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Meu maior sonho é ter uma equipe completa e com a quantidade de ACS 
suficiente para cobrir toda a área da UBS, voltar a trabalhar com a prevenção, 
palestras, mostrar a população a importância das prevenções às doenças e ter 
realmente meios para gerir um melhor atendimento à população. Ter materiais 
atualizados para trabalhar com a população explicar a importância da prevenção 
às doenças. E conseguir o tão sonhado curso Técnico em Agente Comunitário 
de Saúde.
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O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Espero a valorização do trabalho do ACS, que possamos ser ouvidos para que 
entendam qual a verdadeira necessidade do trabalho do agente comunitário de 
saúde, cada comunidade tem sua necessidade particular nenhuma é igual a outra 
e quem melhor que o ACS, que esta dentro da comunidade para enteder isso. 
O respeito ao profissional agente comunitário de saúde e a valorização da sua 
atuação dentro da saúde. 

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Oi amigos, sou ACS Diana, quando comecei a atuar como agente de saúde não 

entendia a importância do meu trabalho e vi muita coisa acontecer durante todo 
esse caminho, de muita luta, suor e lágrimas, mas também, de muitas conquistas 
e alegrias. Uma coisa que eu aprendi é valorizar o trabalho de ACS e sua extrema 
importância para o funcionamento da saúde no Brasil. Então, não se deixem 
diminuir, mostrem seu valor, entendam que tudo o que você quiser, você pode 
conquistar e lembre-se, sozinho você é forte e junto com a sua categoria, é quase 
invencível.
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Quem é você 
Meu nome é Márcia Aparecida de Araujo Castro, tenho 60 anos, sou do estado 

de Goiás e moro na cidade de Jaraguá.

Por que você escolheu ser ACS? 
Na época, fui convidada a fazer a  seletiva pra ser Agente de Saúde, na verdade 

eu nem sabia direito como seria o trabalho, mas passei em 1º lugar, tanto na 
escrita, quanto nas de psicóloga.

Como é ser ACS? 
Eu amo ser agente de Saúde, apesar dos desafios e das dificuldades, digo 

isso devido a falta de apoio dos gestores, mas, mesmo com tanta dificuldade, 
é muito gratificante levar conhecimento sobre como prevenir doenças, estar 
orientando sobre como prevenir doenças, estar orientando sobre a importância 
das vacinas das crianças e também dos adultos, pré-natal das gestantes, o 
acompanhamento dos hipertensos, diabetes, já fiz muito multi mistura para 
as crianças de baixo peso. Ser agente de saúde é muito bom, você se torna 
professora, ouvinte, psicóloga, amiga, a comunidade passa a confiar em você 
para tudo, até mesmo quando morre alguém, eles te procuram na mesma 
hora. Isso pra mim é maravilhoso, esse carinho e confiança que tenho com 
minha comunidade, me sinto feliz em ser ACS.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada? 
Sinceramente não, as vezes nos falta motivação, por parte dos gestores.

Márcia Aparecida de Araujo Castro
ACS - Goiás
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Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema 
Único de Saúde  

Nos somos o elo mais importante, somos a peça principal e fundamental, por 
que nos conhecimentos, dificuldade e realidade, cada família assistida, mas falta 
muito respaldo dos gestores .

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

As atividades foram marcar consultas, fazer busca ativas, orientações, falar da 
importância das vacinas.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Foi muito importante, mas também assustador as vezes, por que estava se 
tratando de algo diferente, desconhecido, novo. E, no entanto, tinha que passar 
segurança nas orientações feitas à distancia, sem adentrar nas casas e sempre 
com uso de máscaras e equipamentos de proteção, tentando convencer, em ficar 
em casa, manter a distancia, quando tiver que sair, usar máscaras. Tivemos que 
marcar consultas, fazer busca ativas e até mesmo fazer o acompanhamento 
dos infectados todos os dias pelo telefone. As pessoas mais velhas, tenha mais 
medo de infectar, foi muito tenso, um desafio para mim e pra todos nós, aliás, fui 
contaminada cinco vez, mas graças a Deus estou bem, e quando saiu a vacina 
tive que orientar sobre a importância das pessoas em se vacinar, foi e ainda e 
muito difícil convencer algumas pessoas a se vacinar, sempre tem aqueles que é 
rebelde, mas somos insistentes e não desistimos nunca. Esse é o nossa trabalho 
de estar cuidando de nossa comunidade, mesmo com tantos desafios, porque 
queremos o melhor pra todos, já que passamos a ser uma grande família.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Não tenho.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Meu Sonho é que todos tenham uma moradia digna, que tenha um bom salário, 
ruas pavimentadas, com rede de esgoto, ter uma boa alimentação, pois hoje está 
muito difícil, o pobre cada vez mais pobre, deveria ter igualdade, escola e creche 
de qualidade para todas as crianças.
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O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

 Eu penso que daqui a 30 anos, o trabalho será todo informatizado, teremos 
mais facilidade de especialistas com qualidade, cirurgias e exames de alto custo  
para todos, e mais capacitações de qualidade e constantes para evitar doenças.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Não trabalhe por um emprego, mas se pelo amor a sua profissão. Ser agente 

de Saúde, quando amamos, se torna todos os obstáculos e desafios leves.
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Quem é você 
Marina da Silva lara, estado, MT (municípios de Rondonopolis) 

Por que você escolheu ser ACS? 
Não escolhi, estava desempregado, quando passei pelo processo seletivo, 

porém me apaixonei pela profissão. 

Como é ser ACS? 
É gratificante mesmo, diante de tantas dificuldades, você poder servir sua 

comunidade, saber que uma simples orientação pode salvar vidas.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada? 
 Sim, pois tenho reconhecimento do meu trabalho.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde  

Penso que na erradicação da desnutrição na época.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Busquei transmitir segurança a minha comunidade, trabalhamos na confecção 
de máscara para nós profissionais, pois não era fornecido pelo gestor, fizemos 
monitoramento em toda comunidade. 

Marina da Silva lara
ACS - Mato Grosso 
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Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Tenho fé que esse vírus será erradicado e nossos governantes aprendam a 
respeitar a ciência, valorizando suas suas pesquisas. 

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Permanecer trabalhando nas orientações e prevenção de Saúde, pois é a base 
de tudo.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Médicos Comunitários de Saude.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Não desista dos seus objetivos, continue na defesa do SUS, pois sem ele 

perderemos muito, inclusive nossa dignidade. 
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Quem é você?
Me chamo Regina Marcia Ferreira dos Anjos, tenho 53 anos, atuo como ACS 

no Município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, há 11 anos como Estatutária.
  
Por que você escolheu ser ACS?
Quando me inscrevi para prestar o concurso, sinceramente não sabia o que 

seria essa profissão, foi a convite de uma colega que me falou, perguntei a ela o 
que a ACS fazia, ela me falou sobre visitar pacientes, posto de saúde, orientação, 
isso me despertou, por já gostar de trabalhar com pessoas e o interessante que 
era o último dia da inscrição e o único dinheiro que estava na bolsa era a quantia 
exata do valor da inscrição, 20 reais, era final de expediente, indo embora, mas 
atuava como telefonista na Caixa Econômica Federal, fui na prefeitura que era 
próxima da Caixa, fiz a inscrição, voltei a caixa e fiz o pagamento.

Como é ser ACS?
Hoje, posso dizer que cada dia que passa, ser ACS é fazer parte da comunidade 

que você atua, porque não dizer de cada família em sua micro-área, isso é um 
privilégio, os pacientes nos esperam, nos ligam, mandam watts, cobram visita, é 
algo muito pessoal entre nós ACS e os pacientes e fazemos tudo pra ajuda-los e 
quando não consiguimos, ficamos tão decepcionados, tristes, pois dependemos 
de uma rede, falo nós porque convivo com mais 15 ACSs e nós interagimos 
muito, sobre o que passamos, nossas dúvidas, anseios e limitações, mas nada 
faz com que desistimos, dessa profissão de formiguinhas e ver resultados, os 
pacientes sendo atendidos, exames realizados, eles em nossas ações não tem 
preço, rimos juntos, choramos juntos, participamos de suas vidas e a confiança 
que depositam em nós é algo impressionante, o dia a dia do ACS não é algo 
planejado, e sim vivido. 

Regina Marcia Ferreira dos Anjos
ACS - Mato Grosso do Sul
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No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
A profissão de ACS, por mais que se fala que é importante, tem momentos 

que posso dizer não, mas ao mesmo tempo digo sim, estranho né? Mas posso te 
explicar, a gestão cobra muito e muitas vezes não, procura saber o que realmente 
é uma visita domiciliar, a não ser aquela que os indicadores mostram, entrar dentro 
da casa de um paciente, ganhar sua confiança é muito mais que indicadores, é 
mostrar que estou ali para orienta-lod, aonde ir, o que fazer e mais tudo que levar 
a ele, vai prevenir de muitas coisas prejudiciais a saúde física e mental e ai vem 
o não e o sim valorizado pelo paciente, estamos ali dia a dia, mês a mês e muitas 
fez ano a ano e se um dia não conseguirmos marcar uma consulta que ele quer, 
pronto se perguntar ao paciente se tem ACS, ele simplesmente fala que faz muito 
tempo que não passamos lá, mas ai paro e penso ele(a) está precisando esqueço 
tudo e continuo meu trabalho.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Como ACS temos um sistema onde se digita todos os dados que colhemos em 
visitas domiciliares, ali se encontra tudo do paciente, sua vida, sua saúde tudo, 
os famosos indicadores que vai para o sistema do Ministério da Saúde, também 
é baseado nesses indicadores que o ACS digita, que se programa toda as ações 
que serão desenvolvidas dentro das ABS, APS e a consolidação do SUS, sem 
esses dados, não se saberia com ricos detalhes sobre o paciente assistido, a 
comunidade ali, o município, o estado e posso dizer o País, se todo um estado e 
seus munícipios fossem cobertos por um ACS.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Campanhas de vacinas (na organização de filas, preenchimentos de fichas e 
carteiras de vacinas), dentro da UBS, como em locais estratégicos, indicado pela  
prefeitura (centro de imunização, escolas, ginásio de esporte, estacionamento de 
shopping, parque de exposição, pátio do Detran, Quartel do bombeiro).

Visitas a pacientes com sintomas e positivos, para verificação se estavam em 
isolamento e família, priorizar idosos com sintomas.

Aqui no estado de MS, tínhamos um programa chamado RASTREAR, onde 
cada ACS era responsável por seus pacientes de sua micro área, eu fui plantonista 
de final de semana, ficava responsável por minha micro e digitava os pacientes 
para cada micro da unidade que atuo.
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Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

A vida do ACS, por si já é agitada aqui no município que atuo, temos que ter no 
mínimo 500 pacientes por micro área, me envolvo muito com os pacientes dentro 
daquilo que me é possível e o que se espera de um ACS, ir de manhã pra UBS, 
ver se tem alguma orientação do coordenador, resolver pendências e ir pra micro, 
iniciar minhas visitas, rotina do ACS, envolve em ações (puericultura, grupo de 
gestante, pesagem do bolsa família, hiperdia, mutirões da dengue, campanhas de 
vacina etc...). Com a pandemia parou-se tudo, até as visitas diárias, tudo novo, sem 
saber por onde começar, a vida do ACS parou por um momento, mas se viu que 
não podia parar, ou seja, eram primordial saber aonde estavam os pacientes com 
sintomas, os positivos, sua familias e quem nessa hora sabe mais da  população? 
O ACS que tem sua micro desenhada, conhece cada paciente e sua situação de 
saúde e são os primeiros que os pacientes lembram quando estão doentes, com 
dúvidas e ai começa o terror da pandemia, visitar pacientes doentes, tive medo, 
ansiedade, colegas sendo afastados, ficamos rodeados pela morte, mas tínhamos 
que ir, a saúde ficou frágil, detalhe, não peguei covid, os pacientes desesperados, 
uma tristeza sem fim, mas estava ali consolando, ouvindo sem poder entrar ou 
abraçar aquele paciente, que tantas vezes me recebeu com alegria em sua casa, 
perdemos colegas de trabalho, amigos, entes queridos, mas não podíamos parar 
nossas visitas, enxerguei a importância de nossas visitas, de nossas ligações, de 
orientar os pacientes que eles não podiam sair de casa, nem seus familiares, para 
conter o vírus, chorei sozinha, chorei com as colegas, chorei com os pacientes, 
ai a vacina chegou, que alegria, mas não eram todos que teriam essa chance 
que decepção, mas precisava continuar o isolamento, máscaras, convencer 
os pacientes a necessidade e o ACS estava lá muitas vezes, só com máscara, 
porque não tinham EPIs suficiente, e fomos para as campanhas de vacinação, 
a única coisa que tinha contra Covid eram as vacinas e foi liberando devagar, 
mas chegou a todos, diminuindo o contagio, conseguimos, a pandemia passou, 
voltamos devagar, a rotina ainda estamos voltando, eu imaginava que seria um 
caos, mas vivendo dia a dia, as pessoas vão se acostumando, esquecem do que 
passou e continuam a vida, o sistema de saúde, onde atuo é bom, campanhas 
foram feitas para exames e cirurgias que estavam paradas, o sistema de saúde 
não para, agora atualizar o sistema e seguir em frente.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Minha micro, população urbana.
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Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

 Meus sonhos são de todos, mesmo sendo ACS, sou paciente, sou população, 
ter programas que realmente funcionem, como alimentação, atividades físicas, 
limpeza, saúde mental, oficinas de trabalhos e trabalhar em cima de cada tópico, 
o município no todo se envolve, ser saudável não é só ter um sistema de saúde 
que funcione, mas é assim que a população entende, saúde significa prevenção 
e isso precisa ser ensinado, falado, repetido, desenhado e sei que de médio a 
longo prazo. Temos ACSs pra isso, na pergunta 4 perguntou sobre ser valorizada 
quando se fala de programas a serem feitos, nunca se pergunta a um ACS o 
que ele acha? Se aquele programa seria adequado a sua micro? (temos micro 
áreas diferenciadas), posso ter dizer que somos doutores em nossas micros, 
sabemos tudo, mas nossa comunidade não são só números, como nossos 
gestores enxergam, são pessoas, com necessidade, de ter uma vida saudável e 
com certeza menos gastos aos cofres públicos.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Eu, com certeza vou estar aposentada, mas imagino cada casa, não importa 
aonde seja, assistido por um ACS, que possam ter materiais necessários para 
esse trabalho, que tenham salários justos, que sejam ouvidos mais, participativos 
em decisões que envolvem sua comunidade, que as pessoas possam reconhecer 
realmente essa profissão, tão necessária a própria população e ao desenvolvimento 
do país, somos lutadores, formiguinhas, mas vamos fazer a diferença.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Caros colegas, não desistam de acreditar em vocês na sua capacidade e 

poder que tem de fazer mudanças, somos formadores de opinião, somos os 
pacientes, somos a população. Não existe mudanças sem luta, muita vezes nos 
decepcionamos, mas isso não que dizer que não conseguimos e sim que lutamos, 
seja você, as mudanças pode depender de outros. As pessoas seguem lideres, 
seja seu próprio líder, seja exemplo e verá as coisas mudarem! Não espere. Faça!



Região Sudeste
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Quem é você 
Andrea de Carvalho, 55 anos, Rio de Janeiro, São Gonçalo.

Por que você escolheu ser ACS? 
Por me identificar com a profissão, eu era somente uma dona de casa 

até então.

Como é ser ACS? 
Ser ACS para mim é uma missão, é ter empatia com as dores dos nossos 

assistidos,  é tentar resolver, até nosso alcance, os problemas deles, mas também 
é uma luta diária por um melhor SUS, por uma unidade mais qualificada para 
atendê-los. 

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Na atual gestão estamos melhor, faltam coisas ainda para ser mais valorizada. 

Então, digamos que meio valorizada, porque o salário está em dia entre outros 
deveres.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção  (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único 
de Saúde? 

Aqui em minha cidade, fui pioneira. Desbravei esse bairro ao qual atuo, com 
perguntas, com papel e caneta na mão, preenchendo os dados pra o SUS e 
para que o sistema fosse implementado.

Andrea de Carvalho
ACS - Rio de Janeiro
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Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Informação para os assistidos, sobre uso da máscara e todos os protocolos de 
saúde, passava avisando da vacina e dos cuidados a serem tomados. Além dos 
outros informes que passamos neste período caótico de nosso país, tínhamos que 
não deixar de falar da hipertensão, diabetes, crianças para vacinação….

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia? 

Antes da pandemia já tínhamos a luta diária para que os assistidos se cuidasse, 
indo as consultas, tomando seus remédios, vacinando contra a influência, que já 
havia resistência deles, orientações para que as crianças também não deixassem 
de ser vacinadas no quadro de vacinação da saúde. Já enfrentávamos as 
dificuldades das unidades, sem médicos, sem remédios e afins. Durante, ficou 
tudo parado em função da solução para a Covid e que a vida voltaria ao normal e, 
com as mortes de familiares, deixou tudo ainda mais difícil para nos ACS, porquê 
já não acreditavam em nosso apelo para se manterem seguros, foi mais difícil o 
acesso a eles, não queriam mais nos receber, por achar que traríamos a Covid 
para seus lares. E pôs pandemia, voltamos a normalidade entre aspas, porque 
ainda temos casos aqui, que nos liga sempre o sinal de alerta e que ainda nos 
afasta de entrar nas casas e verdadeiramente observar as suas necessidades 
que, por muitas vezes, eles não falam abertamente e temos que observar onde 
eles estão mais carentes.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Meu sonho é, ter uma saúde mais igualitária realmente. Onde a estratégia 
da saúde seja de fato usada em sua potência máxima. Tipo ter remédios, ter 
atendimento de fato, ter a promoção e prevenção ao qual este sistema foi criado. 
Que os profissionais que atuam nestes postos básicos saibam os nomes de cada 
paciente que la os procurar e não haver mais troca troca de técnicos e enfermeiros 
para não perder o vínculo e o trabalho ser interrompido. 

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Imagino que, assim como os ACS, tem 30 anos de história bem sucedida, como fomos 
os pioneiros em vários estados que daqui a 30 anos nosso legado de luta e persistência 
seja colhido o fruto com ganhos para a população que mais precisa do SUS.
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Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas.
Então caros colegas de profissão, aqui quem fala é a ACS Andréa de Carvalho, 

20 anos de profissão, que me arrebatou o coração assim que tomei posse. Digo 
a vocês, amem o que fazem pelo seu próximo, porque nós somos o futuro do 
sistema de saúde do Brasil. Porque não existe em nenhum outro pais o que temos 
aqui. Cuidem deste sistema como cuidam de vocês mesmos, pois ele é nosso! 
Não deixe que nada destrua a beleza, a riqueza deste programa que visa cuidar 
das pessoas com o que você tem mais precioso, que é sua atenção, seu amor, seu 
respeito para com o próximo, e assim vocês estarão cuidado de mim, e serei quem 
sabe o seu assistido e você meu ACS. E poderei este momento estar usando mais 
e mais este programa que ajudei a construir. 
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Quem é você?
Clarice Seixas dos Santos Boldrini, 37 anos. Agente Comunitário de Saúde em 

Linhares, Espirito Santo.
.

Por que você escolheu ser ACS?
Primeiro pela oportunidade de ter um emprego, e também por poder levar 

informação e conhecimento sobre a saúde de modo geral, proporcionado uma 
melhor qualidade de vida.

Como é ser ACS?
Ser ACS é uma profissão de grande importância, me sinto orgulhosa nesses 

quase 15 anos,  de  poder levar informação, ajudar as famílias do meu território, e 
orientando-os sobre os serviços oferecidos pelo Programa de Saúde da Família. 
Eu, como ACS, faço o máximo que posso para as famílias, o território aonde eu 
atuo é pouco distante da unidade de saúde, eu me vejo na obrigação de estar 
sempre à disposição dos pacientes, muitos recorrem a mim, e eu os oriento da 
melhor forma possível, independente do horário. Muitos já ligam falando eu sei 
que hoje é final de semana, mais será quem tem medico? terá vacina? 

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
O reconhecimento e valorização pelo trabalho nem sempre acontece, porém, 

algumas família, pessoas são muito gratas pelo trabalho que realizamos, pois 
percebem a nossa importância para o seu bem estar.

Clarice Seixas dos Santos Boldrini
ACS - Espírito Santo
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Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Realizando cadastramento de toda nossa população no sistema, deixando 
clara todas as vulnerabilidades existentes em nosso território, mapeado áreas de 
risco, fazendo as buscas das doenças.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19?

Ficamos na linha de frente juntamente com a equipe da unidade de saúde, nós 
ACS triávamos os pacientes e orientamos quando em caso de sintomas gripais, 
quando eram positivados fazíamos o monitoramento pelo celular, dia sim, dia não, 
para ver a evolução do paciente.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

No começo da pandemia  tudo era muito difícil e incerto, pois esse vírus chegou 
de uma maneira avassaladora, eu, que para muitos, sou a principal ponte de 
acesso de muitos a unidade básica de saúde, pois na área aonde atuo é uma área 
de difícil acesso. em dias de chuva por exemplo, tivemos medo nos contaminar 
e contaminar as famílias, ainda era tudo muito novo, ainda não sabíamos como 
lidar e principalmente como as pessoas reagiriam à Covid. Mas, graças a Deus e 
a evolução constante da ciência, hoje estamos vacinados, e podendo retomar a 
nossa vida normal, apesar de que nós, da área da saúde, nunca paramos mesmo 
em tempos de pandemia, estávamos sempre ali para prestar todo suporte que 
estivesse ao meu alcance e com esperança de dias melhores.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ... se trabalhar nessas áreas

Atuo na área de zona rural, bem no interior.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Meu sonho como ACS é que tenhamos melhores recursos de trabalho, para 
que eu possa ajudar as famílias, sendo elo entre as pessoas, ajudando as que se 
encontram em estado de vulnerabilidade, da melhor forma possível, ver nossas 
crianças nascerem e crescerem saudáveis, nossos jovens sendo bem orientados, 
e nossos idosos com saúde e principalmente ver nosso SUS, melhorando a 
cada dia, ofertando um serviço de qualidade aos nossos usuários. Ajudando 



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

264

na construção da políticas públicas para construção do bem estar, mantendo a 
equidade dos princípios do SUS.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Da maneira com que estamos levando as coisas, não tenho expectativas boas 
de como será daqui 30 anos. Nós ACS, precisamos de um olhar carinhoso e 
atencioso, principalmente nesse período em que passamos, precisamos de um 
acompanhamento psicológico, nós lidamos com situações que requer muito da 
gente, principalmente do nosso psicológico, muitos profissionais estão adoecendo, 
fisicamente e mentalmente, mesmo dando o nosso  melhor, nunca é o suficiente, 
sempre querem mais e mais de nós.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Apesar de todo desafio que temos enfrentado, vale a pena todo o esforço, 

principalmente quando vem o reconhecimento dos nossos pacientes. 
Para ser um ACS é preciso amar a si mesmo, para oferecer o melhor para o 

outro, dedicar-se em dar o melhor de si, seja um ACS, não somente pelo salário, 
seja um agente por amor .
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Quem é você?
Marcia Helena Geremias de Paula,48 anos, município de Poços de Caldas, MG.

Por que você escolheu ser ACS?
Escolhi ser ACE, porque trabalhar com Saúde Pública é gratificante, poder 

prevenir que doenças cheguem a essas pessoas é maravilhoso

Como é ser ACS?
Ser ACE é  ser conselheiro, psicólogo, assistente social, é ter varias profissões 

em uma só.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Não, principalmente a desvalorização feita pelos gestores nos municípios é  

gritante, acham que o nosso trabalho não tem nenhum interesse, mas afinal nunca 
pensaram na economia que geramos aos cofres públicos.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

No meu caso, como ACE, sou lotada na vigilância ambiental, mas de qualquer 
maneira, colaboramos com a prevenção de Saúde.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

No meu município, iniciamos a pandemia fazendo a fiscalização dos locais para 
que não houvesse aglomeração. Distribuímos máscaras para toda a população do 
nosso município, trabalhamos em todos os locais que supostamente pudessem ter 

Marcia Helena Geremias de Paula
ACE - Minas Gerais
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qualquer tipo de risco de contaminação. 
Antes da Pandemia os trabalhos e os protocolos eram normais, durante 

a pandemia mudou o processo de trabalho, as visitas ficaram restritas, não se 
entrava  em casa com idosos, logo depois houve restrição para entrar nas casas. 

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Não trabalho.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

A conscientização total dos riscos das doenças previsíveis, também a dignidade 
e condições para que isso aconteça, visto que as vezes entramos em domicílios 
onde a precariedade faz com que essas famílias se quer tenham condições para 
viver, quem dirá se prevenir.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Nem imagino.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Resiliência, paciência e a procura sem fim de motivação para que possamos 

ajudar o próximo na promoção de Saúde Pública.
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Quem é você? 
Meu nome é Michelly Bonifácio Araújo, 43 anos, trabalhando no estado de São 

Paulo, na capital. 

Por que você escolheu ser ACS? 
Eu escolhi essa profissão depois que vi a atuação de uma agente de saúde que 

fazia visitas aqui em casa. Eu tinha perdido meu filho de 4 meses de nascido, ela 
foi muito amorosa comigo, achei lindo e assim que ela saiu, eu me inscrevi para 
dar esse acolhimento as famílias, tive a certeza que minha dor podia ajudar muito 
mais pessoas a passar pela dor delas. 

Como é ser ACS? 
Como ser ACS é um papel difícil, porque você está lidado com pessoas você e 

responsáveis por promover a qualidade de vida delas e orientar as mesmas sobre 
os cuidados com sua família, a maioria das vezes você é psicóloga e médica, mãe 
e pai, fisioterapeuta e tudo que aquela pessoa tem na vida, eles só querem muitas 
vezes só desabafar e um abraço.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
No dia a dia, eu me sinto as vezes, pelos cadastrados, sim valorizada, sinto 

falta dessa valorização pelas instituições, pelo nosso governo, pela mídia, porque 
sempre tem uma crítica a fazer sobre os agentes de saúde .

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde? 

Minha maior contribuição foi promover saúde das pessoas para não ter agravos 

Michelly Bonifácio Araújo
ACS - São Paulo
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na saúde, como infarto, amputação de membro por causa da diabetes e agora na 
pandemia ajudando em vacinação.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

No controle da pandemia, foi muito duro ver tantas pessoas queridas morrerem, 
tivemos uma grande contribuição em orientação em como enfrentar a perda. Na 
vacinação, na orientação, pressão alta, diabetes, os nenes recém nascidos, 
na higiene, uso de máscara, na falta dos entes queridos deles, foi uma grande 
corrente de agente de saúde, enfrentando o medo de ficar doente, mas mesmo 
assim, promovendo e levando saúde para todos .

Minha atuação é fazer as visitas domiciliares, fazer o cadastramento das 
pessoas, ver se estão com consulta agendada, vacinação, orientação sobre  
pressão alta, sobre gestação, sobre planejamento familiar, sobre uso de drogas, 
sobre alcoolismo, sobre saúde mental e outros.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis? 

Meu maior sonho era ver uma política pública de saúde mais eficiente, com 
moradia, com mais locais para poderem ter lazer, trabalho, locais que eles possam 
fazer uma academia, escolas e uma promoção maior na área da saúde. 

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Eu imagino, daqui a trinta anos, mais evolução pra se trabalhar com tabletes, 
com mais cursos, com tempo maior.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Em visitas, com atividades esportivas e oficina de alimentação natural e melhor 
local de trabalho. 

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Pra todos, minha mensagem é, faça tudo com amor, perseverança, paciência 

e consciência, porque essa profissão, se você não gostar do que faz, você sofre 
muito, é uma profissão linda, você dar amor pra quem precisa, alegria, fé e 
acolhimento.
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação)

Moema Medeiros de Gusmão, Idade: 72 anos, São Paulo, capital.

Por que você escolheu ser ACS?
A 20 anos atrás fui ser ACS por acaso. 

Como é ser ACS?
Pra mim, ser ACS é muito gratificante por vários motivos: ajudar as pessoas, 

me sentir um pouco da família, etc

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Eu me sinto valorizada, mesmo tendo algumas pessoas contra o nosso trabalho.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

A maior contribuição foi em poder ajudar muita gente e na construção 
do SUS aqui em São Paulo, porque a minha turma foi uma das primeiras. 

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Na pandemia, foi muito importante irmos atrás das pessoas, para evitar um mal 
ainda maior do que foi.

Moema Medeiros de Gusmão
ACS - São Paulo
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Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes da pandemia o serviço era corriqueiro , durante, foi muito pesado por 
tantas perdas que tivemos, agora espero que as pessoas tenham se conscientizado 
e continuem se cuidando. 

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas

Não trabalho nessas áreas. 

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

O meu maior sonho é que as pessoas saibam dar valor ao SUS, pois é o  
melhor sistema de saúde que temos, mesmo com algumas coisas que ainda 
precisam ser  melhoradas.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Eu espero que os ACS continuem dando o seu melhor, para que o SUS possa 
continuar e conseguirmos mais melhorias. 

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Desejo de coração, que lá no futuro, possamos nos orgulhar do trabalho  desses 

guerreiros, pois não é um serviço fácil, mas que nos traz muita satisfação com a  
felicidade e saúde, principalmente no norte e nordeste, de um povo muito sofrido, 
que vocês continuem firmes e fortes e que Deus continue os abençoando sempre.



Região Sul



MULHERES NA SAÚDE: VOZES COLETIVAS, IMAGENS SINGULARES 

272

Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação) 

Meu nome é Fatima Dinara Pereira, tenho 53 anos. Sou de Estrela-RS 

Por que você escolheu ser ACS?
A princípio não sabia o que era ser “ACS”, porque fui escolhida na primeira 

seleção para agente, mas vi que me encaixava no perfil que queriam...fui 
selecionada, fiz capacitações e cada vez gostando mais e vendo que me encaixava 
exatamente nesse perfil. Posso dizer que a princípio a profissão me escolheu...E 
após alguns anos de luta, conseguimos a primeira vitória de sermos concursados. 

Como é ser ACS?
É simplesmente maravilhoso unir o útil ao agradável, se torna prazeroso fazer 

o que se gosta, poder aprender e transmitir conhecimento. Saber que somos o elo 
entre a comunidade e a ESF. 

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Pela comunidade e os colegas sim.. 

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Desenvolver atividades relacionadas à saúde, prevenção à doenças, agravos 
e de vigilância em saúde por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, 
principalmente daqueles em situações de risco. (Idosos, acamados,diabéticos, 
hipertensos, gestantes e crianças menores de 2 anos...prioridades).

Fatima Dinara Pereira
ACS - Rio Grande do Sul
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Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19.

Na pandemia trabalhamos como linha de frente, nos tornamos verdadeiros 
educadores de saúde, especialmente no contexto ás visitas domiciliares (Se 
tornaram de portão), divilgando, orientando, prevenindo, monitorando e também 
auxiliando a equipe na identificação de casos suspeitos, distanciamento e 
isolamento também são necessários.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes da pandemia realizávamos nossos trabalhos com visitas domiciliares e 
acompanhamento médico,(conforme relato anterior). Em um momento durante a 
pandemia enfrentamos o desafio de estar lidando com uma situação assustadora 
que levou muitas vidas. E em fevereiro de 2020, pude sentir na pele essa terrível 
doença, pude reconhecer o lado frágil deste nosso trabalho de linha de frente, 
mas pude sentir e contar com os cuidados de nossos colegas, que estavam 
constantemente nos monitorando e ver que isso faz a diferença, pois foi necessário 
novas estratégias para viabilizar estas demandas, tivemos que nos adequar a uma 
nova realidade 

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas.

Na nossa ESF temos 5 micro área, sendo que já trabalhei em 3. Cada uma 
com sua realidade...destas, a que mais destaco e mais me marcou foi a micro 4, 
que era como chamávamos, a rua das boates, população mais ribeirinha, a qual 
eu visitava, fazia inclusive grupos ali, juntamente com demais colegas de equipe 
e enfermeira, também palestras médicas, entregas periódicas de preservativos, 
agendamento de CPS... trabalhando também em conjunto com o Conselho tutelar 
e assistência social, daonde, conforme te relatei, me resultou em mais uma filha, 
além do casal que já tinha. Hoje estão, respectivamente, filha mais velha, 22 anos, 
filho 19 anos e a minha mais nova, filha que meu trabalho me deu ...12 anos, mais 
um motivo para amar o que faço.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades 

Creio que daqui a 30 anos, ainda se refletirá a crise do coronavírus. A Pandemia 
de covid 19 chamou a atenção de toda a população e de autoridades para uma 
prioridade de todos...a saúde! Embora muitas demandas econômicas e políticas 
ainda precisam ser solucionadas...Sonho e desejo Saúde a todos..A pandemia nos 
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fez refletir mais e contribuiu para valorizar os o que temos de mais importante....A 
Vida, e Vida com Saúde! 

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

As visitas domiciliares são uma importante ferramenta para informar, fazer 
buscas ativas de casos suspeitos e acompanhamento de casos e claro, orientando 
sobre o uso de máscaras e uso de álcool gel...Pós pandemia – Sentimos o efeito 
que ela nos deixou, queixas e orientações sobre quedas de cabelo, esquecimento, 
problema renal. São algumas das sequelas deixadas por esse terrível vírus covid 
19, um vírus desafiador e com novas variantes. Nossa meta é o controle do 
vírus e amenizar seus efeitos... Saber que vencemos essa grande batalha com 
desempenho e união... Sabendo que juntos somos mais fortes! 

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas 
Façamos o nosso melhor em prol dos menos favorecidos e informados 

sempre! Que nossa vida seja um eterno ensinar e aprender. Colaborar para a 
saúde pública deste País, do nosso município e principalmente nossos lares e 
nós mesmos. Sejamos eternos, bem feitores da saúde valorizando sempre o que 
temos de melhor - a Vida e que cada um saiba cuidar bem da sua, para assim 
poder contribuir com a saúde e bem-estar do próximo! Pois a vida só vale a pena 
assim, poder contribuir com a saúde e bem-estar do próximo. Promovendo saúde, 
confiança e bem-estar...Enfim, colaborando para um mundo melhor e saúde a 
todos!!! 
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação) 

Ondna Rodrigues Macedo, 60 anos, Curitiba – Paraná.

Por que você escolheu ser ACS?
Prestei um concurso buscando estabilidade e um salário digno para sustentar 

minha família.

Como é ser ACS?
Sou apaixonada pelo que faço, pois tenho a oportunidade de contribuir com as 

famílias mais carentes, as quais são esquecidas pelo poder público.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
A valorização vem da população, por ter uma ACS na sua casa escutando os 

seus problemas e encaminhado aos órgãos competentes.

Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

Fazendo a ponte da comunidade com a Unidade de Básica de Saúde, colhendo 
dados, contribui para as ações do Ministério da Saúde em todo o país. 

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19 

Orientando a população, nos cuidados do dia a dia, como uso de máscaras, não 
frequentar lugares com aglomerações, sair de casa somente se fosse necessário. 
Posteriormente levando informação e sobre a importância da vacina.

Ondna Rodrigues Macedo
ACS - Paraná
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Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Antes da pandemia fazia um trabalho de orientação, com visitas periódicas. 
Durante a pandemia essas visitas ficaram suspensas, ou restritas, por conta do 
risco de contaminação, e espero que, com a população toda vacinada, teremos 
um pós pandemia mais tranquilo, apesar de termos que lidar com as sequelas 
deixadas pelo vírus. 

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Sonho que os indivíduos, famílias e comunidades, tenham mais saúde e que o 
poder público assuma sua responsabilidade para que isso aconteça.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Imagino que o ACS tenha valorização real, não só salário, mas também 
nas condições do trabalho e principalmente pela importância desse trabalho 
desenvolvido. Não existe APS sem o ACS.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas
O trabalho do ACS já foi comprovado de suma importância, agora nessa 

Pandemia, fizemos a diferença no atendimento à população e vamos continuar 
fazendo a diferença para quem mais precisa de nós, que são as famílias de nossas 
comunidades. Que tenhamos a responsabilidade e compromisso com elas, em 
cada uma das microáreas que atuamos. Seguiremos lutando e cobrando nossa 
valorização como trabalhadores do SUS. 
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Quem é você (se apresentar: nome completo, idade, estado/municípios 
de atuação) 

Meu nome é Tânia Rolling, tenho 47 anos, moro e atuo no município de 
Ituporanga - Santa Catarina, já há 16 anos.

Por que você escolheu ser ACS?
Na verdade, no início, estava à procura de emprego e acabei entrando como 

ACS, mas com o passar do tempo acabei ganhando amor pela profissão, é onde 
estou até agora e gosto muito do que faço e me identifico na verdade com esse 
trabalho.

Como é ser ACS?
Ser ACS hoje, na verdade você tem que ter muita responsabilidade em relação 

a tudo o que se refere ao seu trabalho, porque como o vínculo que você tem com 
a comunidade e com a área que você atua a tua responsabilidade, só aumenta, 
porque hoje o trabalho da ACS não é só fazer uma visita domiciliar, ele é quase 
um médico, um psicólogo, ele atua em todas as áreas, na verdade conversando 
diretamente com o paciente, lá na casa do paciente.

No dia a dia do seu trabalho você se sente valorizada?  
Em questão de se sentir valorizada, sim. A verdade por muitos, dentro da 

micro área, lógico que sempre tem aquele que diz que o trabalho do acesso não é 
necessário, mas a grande maioria fica só aguardando a visita, eles ficam contando 
com a informação que tu está trazendo, geralmente as pessoas mais idosas, que na 
verdade precisam apenas, às vezes, de uma conversa. Você chega, eles tão mal, 
estão precisando de muitas coisas e no final ai eles já estão rindo, depende da forma 
com que tu atua em relação à conversa com esses idosos com esses pacientes.

Tânia Rolling
ACS - Santa Catarina
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Qual foi, é sua maior contribuição na organização da Atenção Básica-
Atenção (ABS)/Primaria à Saúde (APS) e consolidação do Sistema Único de 
Saúde?

A minha maior contribuição em relação a isso foi justamente com o grupo de 
idosos, que a gente fazia na época, se chamava o grupo de hipertensos que seria 
os hiperdias e os hipertensos, foi ali que começou a desenvolver o trabalho mais 
ligado aos idosos dentro da minha micro área. Porque dentro, se você conseguir 
atuar e entrar dentro de um parâmetro de idade, ali atendendo a criança ou 
adolescente e partindo para o idoso, tu vai ter um público alvo muito bom que 
eles precisam de atenção, eles precisam de alguém que influencie no tratamento 
deles que façam com que eles estejam ativos. A minha micro área era área rural, 
ela é uma área mais distante e com menos famílias visitadas, mais uma área com 
percurso em torno de 40 km, para estar percorrendo toda micro área.

Quais foram suas atividades/contribuições no controle da Pandemia do 
Covid-19?

Em questão da pandemia, ali no nosso município, foi fechado que os acessos 
não fariam visitas domiciliares, auxiliamos muito diretamente em grupos de 
WhatsApp, em contato virtual com essas pessoas mas foi de grande valia.

Conte sua história antes da Pandemia, durante e como imagina ser pós 
pandemia?

Pelo meu ponto de vista depois da pandemia, o ACS acabou sendo bem mais 
valorizado, tanto os que estavam lá diretamente no enfrentamento direto com o 
público, quanto os que estavam só na questão de passar informações, de como 
os que estavam funcionando na saúde dos municípios.

Relate seu trabalho na sua área de atuação (quilombola, indígena, 
consultório de rua, Ribeirinho, zona rural ...)- se trabalhar nessas áreas.

Eu prefiro trabalhar em micro áreas mais distantes, como a minha é, até porque 
eles têm menos facilidade, sem acesso a informações, então, no teu trabalho 
acaba sendo bem mais valorizado.

Quais são seus sonhos como ACS para que os indivíduos, famílias e 
comunidades sejam saudáveis?

Em relação a deixar pensando em saúde na comunidade acho que falta 
bastante atendimento aonde o acesse possa atuar diretamente, melhorando 
dentro da unidade básica também os atendimentos,  porque se você faz um 
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trabalho muito bom lá na tua micro área, mas chega dentro da unidade básica, 
com a enfermeira e com o médico, o atendimento não é o mesmo, então a gente 
acaba tendo muita dificuldade em relação a isso, às vezes não tem uma parceria 
entre os ACS e enfermeiro, que é o coordenador da unidade.

O Programa de Agentes Comunitário de Saúde (PACS) completou 30 anos 
de implantação e funcionamento Brasil, como você imagina os ACS daqui a 
mais 30 o trabalho dos ACS no âmbito da APS/ SUS?

Eu acredito que dentro do âmbito do SUS, o ACS vai continuar e cada vez 
se fortalecendo mais tá. É... justamente pelo vínculo com a comunidade, porque 
o ACS está lá dentro de cada casa, na sua micro área, então não existe hoje 
nenhum outro profissional que tenha tanto conhecimento diretamente com o 
público, com  o usuário do SUS.

Olhando para o futuro, envie uma mensagem para seus colegas.
Continuar com o trabalho de garra, fazendo bem o seu trabalho, não querendo 

que as coisas se resolvam da noite pro dia, que isso não acontece, mas que a 
gente continue em busca de conhecimento e direitos. Que eu sempre digo que 
assim como a gente cobra nossos direitos precisamos também pensar nas nossas 
responsabilidades, nos nossos deveres. Então hoje ou daqui 15, 20 ou 30 anos, eu 
acho que continuaria essa mesma visão. Tu tem que fazer primeiro tudo bem em teu 
trabalho, para depois poder cobrar qualquer melhoria em qualquer outra área.
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POSFÁCIO 

Por Elmira Simeão

Já passam de 30 anos (comemorados em 2021) desde a implantação do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), criado em 1991.  O PACS 
tem a finalidade de contribuir na construção de um novo modelo de “cuidado”, 
mais próximo possível dos indivíduos, famílias e comunidades brasileiras. Faz-se 
necessário um olhar crítico e atento sobre as práticas dos ACS e ACE envolvidos 
nesse processo, analisando suas potencialidades e limitações nos tempos atuais. 
Por isso esses depoimentos são tão ricos e complementares à investigação. 
As mulheres, em sua maioria, conduzem o programa com firmeza e seriedade, 
provocando mudanças importantes nas famílias que atendem, e nas suas próprias 
vidas.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às 
Endemias (ACE), denominados no SUS como educadores em saúde, têm por 
missão institucional melhorar a capacidade da população para cuidar de sua própria 
saúde, compartilhando informações e conhecimentos essenciais para esse fim, 
evitando doenças e com um permanente acompanhamento. As mulheres Agentes 
são destaque nessa tarefa. A Lei nº 13.595/2018 dispõe sobre a reformulação das 
atribuições, a jornada e as condições de trabalho, o grau de formação profissional, 
os cursos de formação técnica e continuada e a indenização de transporte dos 
profissionais Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. 
Das 5.570 cidades existentes, os ACS estão em 5.507. Atualmente são mais de 
270.878 mil, com a cobertura estimada de 61,13% da população (BRASIL, 2020), 
o que indica um recurso valioso e virtuoso para o trabalho de Redes Integradas 
nos processos de cuidar da saúde, imprimindo nos territórios onde atua a cultura 
de paz e não violência para a construção de ambientes verdes e saudáveis, por 
meio de tecnologias de informação, educação e comunicação, respeitando os 
sinais e símbolos próprios da cultura local.

Esse livro é um resgate das vozes de mulheres que dedicam sua vida à 
prática solidária do cuidado dentro da ação do PACS no Brasil. E surge durante 
a realização de uma importante pesquisa que paralelamente busca a realização 
de um censo nacional sobre o PACS e seus/suas personagens. Trata-se de um 
estudo multicêntrico sobre as práticas dos agentes de combate às endemias e 
agentes comunitários de saúde no Brasil. Pesquisadores da Universidade de 
Brasília e de outras instituições parceiras atentos à necessidade de ampliar o 
conhecimento, os debates e inquietações trarão muito em breve informações 
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importantes sobre questões, que em tese, colocam em riscos reais a missão do 
PACS em contribuir para os processos do ato de cuidar da saúde universal da 
população brasileira. Os resultados e analises vão fortalecer o PACS e ajudar 
as políticas públicas de saúde.

Iniciada em 2020, a pesquisa tem metas progressivas até o final de 
2022, ampliando seu alcance em todas as regiões-estados do país. Muitas 
mulheres Agentes (algumas estão nesse livro) tem auxiliado na divulgação do 
instrumento, acompanhando a evolução da investigação, desde a sua concepção 
e lançamento. Elas sabem que ter conhecimento é importante e que a Ciência 
é necessária. Esse momento é histórico, pelas conquistas alcançadas para o 
reconhecimento profissional e as garantias trabalhistas alcançadas. Todas 
tem esperança e trabalham firme para um futuro mais saudável da população. 
Ao reconhecerem e colaborarem sabem da finalidade e importância de 
identificar e mapear o perfil dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 
Comunitários de Endemias contemporâneos. Esse levantamento nacional 
sobre o perfil dos ACS e ACE (incluindo condições socioeconômicas, culturais 
e demográficas) também contribuirá para a valorização desses profissionais, e 
no desenvolvimento de instrumentos de gestão da informação e conhecimento 
que auxiliem o aprimoramento das competências e práticas dos profissionais 
da saúde, contribuindo para a melhoria da saúde dos indivíduos, famílias e 
comunidades no Brasil.








