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Introdução: Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) têm papel fundamental no desenvolvimento de 

ações de promoção da saúde, constituindo-se o principal elo entre comunidade e profissionais de saúde, por 

sua aproximação com as pessoas adscritas no território. Porém, fatores como falta de capacitação, pouca 

experiência, baixa integração com os demais integrantes da equipe e motivação para o trabalho, podem 

comprometer a qualidade das ações dos ACS na Estratégia de Saúde da Família (ESF) (ARAÚJO; 

ASSUNÇÃO, 2004). Esta realidade vai ao encontro do que foi diagnosticado situacionalmente em Taquara-

RS, sendo necessária a sensibilização dos gestores, enfermeiros e demais atores da ESF acerca desta 

problemática, no sentido de possibilitar ações que qualifiquem o processo de educação permanente destes 

profissionais. Objetivo: Relatar a construção do projeto de intervenção que visa elaborar um guia norteador 

das práticas dos ACS de Taquara-RS. Metodologia: Relato da experiência de acadêmicos do Curso de 

Enfermagem da Faculdades Integradas de Taquara na elaboração de uma proposta integrada de intervenção, 

requisito do Estágio Curricular na Atenção Básica, em parceria com duas ESFs do município. Será realizada 

análise documental em fontes primárias de acervos eletrônicos dos últimos dez anos que preconizam a 

atuação dos ACS, que serão comparadas às ações que de fato acontecem no município. A partir disso 

pretende-se elaborar um guia norteador de práticas considerando a aplicabilidade para a realidade local. 

Considerações: Tem-se a expectativa de que, a partir da criação deste documento, embasado nos princípios 

e diretrizes do SUS, sejam mais bem delimitadas as atribuições específicas dos ACS, visto que no município 

ainda não é instituída a regulamentação do seu trabalho. Este poderá contribuir com a gestão da prática 

clínica no município, favorecendo a discussão, aprofundamento e reflexão acerca da importância das ações 

desenvolvidas pelos ACS que visem a garantia da integralidade e efetividade do cuidado à saúde. 
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