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Introdução. O Programa Saúde da Família (PSF) surgiu no cenário brasileiro como estratégia de superação do 
modelo assistencial centrado na doença e no cuidado médico individualizado. Nesse contexto, os agentes comunitários 
de saúde (ACS) são personagens-chave na implantação de políticas voltadas para a reorientação do modelo de saúde, 
tendo como base a atenção primária. Objetivos. Analisar as atribuições desenvolvidas pelos ACS vinculados à 
saúde da família. Método. Trata-se de uma revisão sistemática realizada nas bases de dados: MEDLINE, SciELO, 
Fonte Acadêmica, PubMED e Academic Search Elite utilizando os descritores: Unified Health System, Public Health, 
Community Health Workers, Sistema Único de Saúde, Saúde Pública, Agentes Comunitários de Saúde; no período de 
janeiro a abril de 2016. Os artigos pesquisados datavam de 2007 a 2016 nos idiomas português, inglês e espanhol. 
Após análise dos critérios de elegibilidade foram selecionados 11 (onze) ensaios clínicos randomizados. Resulta-
dos. Os estudos analisavam a atuação dos ACS e destacavam atribuições semelhantes: cadastramento das famílias; 
visitas domiciliares; identificação de doenças e encaminhamento à Unidade Básica de Saúde; e um trabalho de pre-
venção a partir da orientação a pacientes diabéticos, hipertensos e gestantes. De acordo com as prioridades de cada 
família, também ofereciam esclarecimentos relacionados a alimentação, desnutrição, vacinação e manuseio do lixo. 
Além disto observou-se a realização de outras atividades não preconizadas pelo Ministério da Saúde e que descarac-
terizam o papel do agente, tais como atuar na recepção da unidade de saúde, organizar pastas e prontuários e ainda 
controlar materiais e almoxarifado. Os ACS também encontram muitas dificuldades para cumprir com suas atribuições, 
tanto pelo amplo leque de exigências das atividades relacionadas às suas funções, quanto pelas limitadas condições 
socioeconômicas das famílias acompanhadas. Conclusão. Nos últimos 10 anos os artigos apresentam uma reflexão 
crítica sobre a função do ACS, apontando para conflitos entre pressupostos teóricos do modelo e a prática deste profis-
sional, destacando a necessidade de capacitação permanente, de forma crítico-reflexiva e baseada em metodologias 
problematizadoras. Além de uma ação educativa para todos os profissionais que compõem o contexto da práxis do PSF, 
como estratégia de potencialização para a efetiva mudança do modelo de saúde.
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