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RESUMO
Este trabalho é um relato de experiência dos residentes multiprofissionais em
Saúde da Família da UFPR em uma Unidade de Saúde - ESF de Colombo – PR.
A UBS conta com dezesseis Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e sete
residentes. Estes, na vivência neste serviço, identificaram dificuldades por parte
dos ACS em compreender o processo de trabalho da unidade e qual o papel do
ACS. Considerou-se que estas dificuldades podem estar relacionadas ao fato de
que, ao ingressarem no serviço, a maioria deles não realizou nenhum curso de
capacitação para atuar em atenção primária. A fim de aprimorar a atuação dos
ACS’s, os residentes elaboraram encontros de capacitação sobre temas
pertinentes ao papel do ACS na ESF. Entre maio e junho de 2014 foram
realizados cinco encontros com temáticas relacionadas ao SUS, ESF,
territorialização, processo saúde-doença e uso racional de medicamentos. Estes
ocorreram em forma de roda de conversa. Além de aperfeiçoar o conhecimento
acerca dos temas abordados, levantaram-se as dificuldades da prática em
serviço e sugeriram-se outros temas, tornando possível o desenvolvimento de
estratégias resolutivas. A forma participativa dos encontros, além de valorizar o
profissional ACS como integrante da equipe de saúde, suscita a apropriação de
suas atribuições na ESF.
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