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RESUMO 

 

Introdução:  O presente estudo versou sobre o tema Análise das Condições 
Ergonômicas da atividade dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) com enfoque 
nas visitas domiciliares (VD), cujo objetivo foi a análise das condições ergonômicas 
de trabalho a que estão submetidos os ACS do Centro de Saúde Escola Lapa, Rio 
de Janeiro. Dentro da Estratégia de Saúde da Família, o ACS trabalha com a 
comunidade, inserido em equipes multidisciplinares, conhecendo as particularidades 
e necessidades dos indivíduos/família/coletividade e servindo de elo entre a 
comunidade e a unidade de saúde, podendo ser submetidos a cargas de trabalho 
capazes de lhes causarem uma deterioração, não somente física como também 
mental, e a prática da abordagem ergonômica, através da verificação da atividade 
efetivamente executada em situações reais, permitirá aquilatar o impacto da 
atividade laborativa. Objetivos:  O objetivo principal foi analisar as condições 
ergonômicas de trabalho dos ACS nas VD, tendo como objetivos específicos: 
mapear as atividades realizadas; observar a atuação diária e descrever o processo 
de trabalho dos ACS durante a visita domiciliar. Metodologia: A pesquisa foi 
descritiva e quanto ao tipo de observação, o presente estudo foi de observação 
estruturada ou sistemática, e contou com o auxílio de três questionários validados no 
campo da pesquisa, a saber: Body Maping Tool, SRQ-20 e o Questionário do Couto. 
Utilizou-se a técnica de observação direta do comportamento das ACS durante a 
visita domiciliar. Resultados: A amostra foi total (n=11), todas do sexo feminino, a 
idade mínima foi de 21 e a máxima de 65 anos (média: 42 anos), com o predomínio 
de mulheres responsáveis exclusivas pelo sustento familiar (seis ou 54,5%), 
adequadamente capacitadas, com predomínio do nível superior incompleto e com 
mais de 5 anos no emprego. E apesar de nenhuma das agentes comunitárias de 
saúde ter atingido o ponto de corte do SRQ-20 e do Questionário do Couto, foi 
possível perceber a tendência de uma correlação entre o SRQ-20 e o Questionário 
do Couto. O ambiente de trabalho é harmônico e as agentes puderam contar com 
apoio social no trabalho. Considerações Finais: Foi percebido que houve um 
predomínio de posições dinâmicas (menos lesivas) em detrimento das estáticas, e 
apesar do predomínio de temperaturas elevadas, durante a realização das visitas 
domiciliares, consideramos que o risco ergonômico foi baixo, como demonstrado 
pela pontuação dos instrumentos da pesquisa. As localizações das áreas afetadas 
segundo o Body Maping Tool podem estar relacionadas ao perfil profissiográfico das 
Agentes Comunitários de Saúde, que necessitam deslocar-se inúmeras vezes 
durante o dia, carregando material de trabalho, permanecendo em posição 
ortostática em seus deslocamentos. Há a possibilidade de exposição ao risco 
biológico e a legislação prevê ações de segurança e saúde do trabalhador. Há 
rodízio de tarefas e evidências de apoio social satisfatório no CSE Lapa, 
repercutindo tanto nos resultados favoráveis do SRQ-20, quanto nos do 
Questionário de fatores organizacionais do Couto. 
 

 
 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Agente Comunitário de Saúde; Estratégia de Saúde da 

Família; Saúde do Trabalhador; Ergonomia; Visita Domiciliar. 
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ABSTRACT 
 

 
 
Introduction:  This research debates on the Analysis of Ergonomic Conditions of 
Community Health Agents’ activity, focused on home visits. The goal was to analyze 
the ergonomic conditions that Community Health Agents (CHA) are submitted to at 
Lapa’s Center of Health Education, in Rio de Janeiro. Within Family Health’s 
Strategy, the CHA works with the community, in multidisciplinary teams, aware of 
specifications and needs that individuals/families/clusters have and serving as a link 
between community and health unity, submitted to labor charges capable of causing 
not only physical, but also mental illness. Thus, the practical ergonomic approach, 
through the real activity in actual situations, will evaluate the impact of labor activities. 
Objectives:  The main objective was to analyze ergonomic conditions of CHA in 
home visiting and the secondary objectives were to map performed activities; 
observe the daily routine and describe the working process of Community Health 
Agents during home visits. Methods:  The survey was descriptive, and, regarding the 
type of observation, it was systematic. Also, it was assisted by three questionnaires 
validated in the field: Body Mapping Tool, Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20) 
and the adapted version of Couto’s Questionnaire. Finally, the direct observing 
technique of CHAs’ behavior was applied during home visits. Results: The total 
sample of this study consisted of eleven women, aging between 21 and 65 years old 
(average: 42,3), predominated by women that were solely responsible by their 
families’ support (six or 54,5%). The majority was well trained, undergraduates and 
more than five years of work experience. Despite none of the CHAs have met the 
SRQ-20’s and Couto’s Questionnaire cut off, a correlation between the two metrics, 
reinforcing the perception that the workplace was harmonic and with an adequate 
social support. Final considerations: A predominance of dynamic positions (less 
harmful) over static was noted and, despite the common presence of hot 
temperatures during home visits, the ergonomic risk was considered low. According 
to the Body Mapping Tool, the location of affected body areas can be related to the 
professional profile of the CHA, who needs to move frequently in the daywork 
carrying their work material and ends up staying in orthostatic positions on the way to 
the next location. The CHA is exposed to biological hazards and the Law grants the 
worker security and health actions. Lapa’s Center of Health Education has turnovers 
of tasks and there are evidences of enough social support, resulting in satisfactory 
results for both SRQ-20 and Couto’s organization factors’ Questionnaire. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
KEY WORDS: Community Health Agents; Family Health Strategy; Worker Health; 
Ergonomics; Home Visit 
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INTRODUÇÃO 

 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 1984) conceituou saúde como a 

capacidade que um indivíduo ou grupo de indivíduos tem de realizar suas aspira-

ções, satisfazer suas necessidades e mudar ou enfrentar o ambiente.  

A partir da nova Constituição da República, várias iniciativas institucionais, 

legais e comunitárias foram criando as condições de viabilização plena do direito à 

saúde. Destacam-se, neste sentido, no âmbito jurídico institucional, as chamadas 

Leis Orgânicas da Saúde - LOS (n.º 8.080/90 e 8.142/90), o Decreto n.º 99.438/90 e 

as Normas Operacionais Básicas (NOB), editadas em 1991 e 1993. Com a Lei n.º 

8.080/90, fica regulamentado o Sistema Único de Saúde (SUS), que agrega todos os 

serviços estatais e os serviços privados, voltando-se a NOB, mais direta e imediata-

mente, para a definição de estratégias e como instrumento de regulação do SUS, 

não excluindo o papel da família, da comunidade e dos próprios indivíduos, na pro-

moção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, NOB- 96).  

A Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, de 05 de outubro 

de 1988, em seu artigo 196 prevê a garantia universal do direito à saúde como um 

dever do Estado, e, o direito ao trabalho está entre os direitos sociais 

constitucionalmente garantidos (capítulo II, artigo 6º, caput da CRFB/1988), e, o 

artigo 7º, caput e inciso XXII da CRFB/88 preceituam, in verbis: “são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: inciso XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança (Segurança e Medicina do Trabalho: artigos 

154 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT), além do caput do 

artigo 2º da Lei n.º 8080/90 que prevê que a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício, e, conforme o artigo 6º, inciso I, alínea “c”, a saúde do trabalhador está 

incluída no campo de atuação do SUS (BRASIL, 1990). 

O SUS foi criado para assegurar a universalização do direito à saúde, como 

um sistema regionalizado e hierarquizado, com gestão descentralizada, contando 

com a participação social e visando o atendimento integral das necessidades de 

saúde (GOMES, PINHEIRO, 2005; RODRIGUES, SANTOS, 2011).  

O município passou a ser o responsável imediato pelo atendimento das 
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necessidades e demandas de saúde do seu povo e das exigências de intervenções 

saneadoras em seu território, implicando num aperfeiçoamento da gestão dos 

serviços de saúde no país e na própria organização do Sistema, com as ações e 

serviços de atenção à saúde desenvolvidos em um conjunto de estabelecimentos, 

organizados em rede regionalizada e hierarquizada, disciplinados segundo 

subsistemas, estando o SUS Municipal voltado ao atendimento integral de sua 

própria população (BRASIL, NOB-96). 

A saúde no trabalho tem a mesma significação da conferida pela OMS, ou 

seja, um estado de equilíbrio positivo entre o trabalhador e os meios de produção, 

resultado de suas respostas aos vários estímulos promovidos por fatores de risco a 

que está submetido. Na área de segurança ocupacional, tais fatores são 

classicamente referidos aos elementos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e 

psicossociais. Os aspectos vinculados aos fatores físicos, químicos e biológicos são 

de abordagem mais direta e de avaliação mais palpável no estabelecimento de 

nexos causa-efeito. Entretanto, os riscos ergonômicos e psicossociais são de 

avaliação mais complexa e sutil, já que decorrem da organização e gestão do 

trabalho relacionadas às condicionantes psicológicas e sociais de conformação do 

indivíduo (PACHECO, PEREIRA JUNIOR, PEREIRA, PEREIRA FILHO, 2005). 

Segundo Iida (2016); Rocha (2012), a Ergonomia, também chamada de 

fatores humanos (human factors), é o estudo da adaptação do trabalho às 

características físicas e limitações individuais do ser humano, visando preservar a 

saúde e o bem-estar do trabalhador, sendo considerado um estudo interprofissional,  

dividido didaticamente em três domínios: a Ergonomia física, cognitiva e 

organizacional. 

Em 1991, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Agentes 

Comunitários de Saúde que veio se chamar Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) no ano de 1992, começando pelos estados do nordeste do Brasil, 

priorizando-se as ações de saúde materno-infantil (TOMAZ, 2002; BORNSTEIN, 

MOREL, PEREIRA, LOPES, 2014).  

Em 1994, o PACS foi incorporado ao PSF, e a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) que era responsável por uma determinada população que variava de 

2.400 a 4.500 pessoas (BRASIL, 2012; BINDA, BIANCO, SOUSA, 2013), atualmente, 

sob a égide da PNAB/2017, deve trabalhar com uma população adscrita por equipe 

de Atenção Básica ou equipe de Saúde da Família de 2.000 a 3.500 pessoas.  
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Segundo Cotta et al (2006), as precárias condições de trabalho dos 

profissionais de saúde do SUS acabam por prejudicar a saúde do própria classe 

trabalhadora, com  repercussão no relevante serviço de responsabilidade social 

prestado por eles, e, como o andamento eficiente do processo de trabalho da Equipe 

de Saúde da Família depende da atuação conjunta e comprometida de todos os 

seus trabalhadores, incluindo o ACS, que é considerado o elo de ligação entre a 

equipe de saúde da família e a população, de acordo com Cotta et al. (2006); 

Ferreira, Andrade, Franco, Merhy (2009); Fortes, Spinetti (2004), Gomes, Neto, Silva, 

da Silva (2011), Jardim, Lancman (2009); Kebian, Acioli (2011); Nogueira (2002); 

Peres, Júnior, Silva, Marin (2011); Stotz, David, Bornstein (2009); Tomaz (2002), 

Galavote, Prado, Maciel, Lima (2011); Mascarenhas, Prado, Fernandes (2013), 

portanto, peça fundamental dentro da proposta da ESF, espera-se que ele esteja 

saudável e satisfeito para realizar o seu trabalho de forma a repercutir 

favoravelmente no andamento eficaz do processo de trabalho.  

O trabalho está dividido em dez capítulos, o capítulo 1 tratará da história da 

Estratégia Saúde da Família; o capítulo 2 da saúde do trabalhador; o capítulo 3 de 

aspectos ergonômicos; o capítulo 4 de metodologia; o capítulo 5 de ética na 

pesquisa; o capítulo 6 de coleta de dados; o capítulo 7 de análise de dados; o 

capítulo 8 de resultados; o capítulo 9 da discussão e o capítulo 10 da conclusão.  

O objetivo principal do presente estudo foi analisar as condições 

ergonômicas de trabalho dos agentes comunitários de saúde nas visitas domiciliares, 

tendo como objetivos específicos: mapear as atividades realizadas pelos agentes 

comunitários de saúde; observar a atuação diária dos agentes comunitários de 

saúde durante a visita domiciliar e descrever o processo de trabalho dos agentes 

comunitários de saúde durante a visita domiciliar. 

O presente estudo tem sua relevância e originalidade na abordagem dos 

aspectos ergonômicos da atividade dos agentes comunitários de saúde em visitas 

domiciliares, temática quase ausente no cenário acadêmico nacional. 
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1 A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
1.1 A HISTÓRIA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

Durante a década de 1990, o Ministério da Saúde priorizou as ações de 

caráter preventivo com investimentos em programas de ações básicas como parte 

da estratégia de reorganização do próprio modelo assistencial, objetivando 

principalmente a promoção da saúde, e sua adequada implementação passou a ser 

elemento estratégico para a consolidação do SUS (GIOVANELLA, MENDONÇA, 

2008; SIMAS, PINTO, 2017).  

A formulação do PSF (Programa de Saúde da Família) se materializou com 

a Portaria n.º 692/MS, de dezembro de 1993, sendo implantado principalmente em 

pequenos municípios e guardou o caráter restrito de atenção primária à saúde, mas 

com baixa capacidade de garantir a continuidade da atenção. Como estratégia, a 

Saúde da Família foi explicitada na Norma operacional Básica do SUS de 1996 

(NOB SUS 01/96) que disciplinou o processo de organização de serviços segundo 

uma concepção ampliada de atenção à saúde e de integralidade das ações 

(GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008).  

Em junho de 1991, o Ministério da Saúde criou o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde, ampliado em 1994 para o Programa de Saúde da Família, 

como estratégia para promover a reorganização das ações de atenção básica nos 

sistemas municipais (SILVA, MENEZES, 2008).  

No ano de 1994, o Ministério da Saúde criou o Programa de Saúde da 

Família, entendido como uma proposta estruturante do Sistema de Atenção à Saúde, 

com objetivo de colaborar decisivamente na organização do Sistema Único de 

Saúde e na municipalização, implementando os princípios fundamentais de 

universalização, descentralização, integralidade e participação comunitária, 

priorizando as ações de proteção, promoção à saúde dos indivíduos e da família, 

tanto adultos quanto crianças, sadios ou doentes, de forma integral e contínua 

(BRASIL, 1994; VIANA, DAL POZ, 1998; GOMES, PINHEIRO, 2005; RODRIGUES, 

SANTOS, 2011). 

A nova institucionalidade da saúde tem seus fundamentos no artigo 196 da 

Constituição Federal de 1988, que define que o SUS e suas ações e serviços 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, 
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organizado, descentralizado, com direção única em cada esfera de governo, 

prestando atendimento integral, a partir da priorização de atividades preventivas, 

sem prejuízo das assistenciais e com participação popular. A estratégia da Saúde da 

Família é a principal proposta de reorganização do modelo de atenção à saúde, 

sendo apoiada político, institucional e economicamente pelo Estado, como 

alternativa de consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (GOMES, 

PINHEIRO, 2005). 

A atenção básica à saúde é constituída por inúmeros programas de saúde, 

entre eles destaca-se a Estratégia de Saúde da Família. Essa estratégia vem sendo 

implantada em todo o Brasil como uma importante estratégia de reordenação da 

atenção à saúde, preconizando os princípios e diretrizes do SUS, priorizando as 

ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de indivíduos e famílias, de 

forma integral e continuada, para substituir o modelo tradicional, levando a saúde 

para mais perto da família e com isso melhorando a qualidade de vida da população 

brasileira (BRASIL, 2004; RODRIGUES, SANTOS, 2011). 

As unidades de Estratégia de Saúde da Família funcionam em regime de 

horário integral, devendo desenvolver ações de promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, 

tanto dentro da unidade, quanto na comunidade e através das visitas domiciliares. 

Os dados obtidos dos cadastramentos das famílias, assim como os epidemiológicos 

e de produção são lançados no Sistema de Informações de Atenção Básica 

(RODRIGUES, SANTOS, 2011)  

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde continha ações de 

intervenção que foram subsequentemente incorporadas e desenvolvidas pelo PSF. 

Essas ações eram as seguintes: definição de responsabilidade territorial e pela 

população adscrita; foco nas práticas de saúde em detrimento do atendimento 

individual; priorização nas ações preventivas; integração dos serviços de saúde 

dentro da comunidade; equipe multiprofissional; e, acima de tudo, a presença do 

agente comunitário de saúde como um elemento chave no desenvolvimento das 

ações em saúde (SIMAS, PINTO, 2017).  

 A ESF foi implantada visando a efetivar os princípios da integralidade, 

universalidade e equidade propostos para o SUS, preconizada para seu 

funcionamento uma equipe de trabalho composta por: um médico, um enfermeiro, 

um auxiliar de enfermagem e de quatro a seis ACS, recrutados na comunidade 
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atendida (KEBIAN, ACIOLI, 2011; PERES, JÚNIOR, SILVA, MARIN, 2011; 

RODRIGUES, SANTOS, 2011). 

A ESF propõe, essencialmente, inovações na organização do processo de 

trabalho, que é essencialmente coletivo, no qual a contribuição de cada um dos 

integrantes da equipe e a conjunção de saberes será decisivo no resultado da 

assistência prestada, tendo como primazia o trabalho vivo em ato, sendo o ACS um 

novo elemento considerado como personagem-chave na organização da assistência, 

pela posição que ocupa de mediador entre a comunidade e o pessoal de saúde, pois 

é morador da comunidade em que trabalha, e, concomitantemente, integrante da 

equipe de saúde, sendo o seu processo de trabalho compreendido sob a lógica da 

produção de procedimentos como expressão do cuidado, ou seja, do agir 

tecnológico e da lógica que privilegia atividades centradas na relação com os 

usuários com vistas ao atendimento de suas necessidades - agir comunicativo 

(FERREIRA, ANDRADE, FRANCO E MERHY,  2009; PERES, JÚNIOR, SILVA, 

MARIN, 2011). 

Na proposta da ESF, a família passou a ser enfocada como unidade de ação 

programática de saúde, e não somente o indivíduo, sendo introduzida a ideia de 

área de cobertura a ser contabilizada por família (BINDA, BIANCO, SOUSA, 2013). 

Segundo Kebian, Acioli (2011), a ESF trabalha com a comunidade, 

conhecendo suas características e particularidades, priorizando ações de acordo 

com os problemas identificados pela população, tendo como pressuposto a 

presença de uma equipe multidisciplinar que proporcione o desenvolvimento de 

práticas de cuidado mais complexas, devido à interação entre os profissionais e os 

seus conhecimentos/experiências, entendendo práticas complexas como as que 

compreendem necessidades biológicas, psicológicas e sociais dos 

indivíduos/família/coletividade, contemplando a integralidade, a humanização e a 

equidade, e segundo Gomes, Pinheiro (2005), esse novo modelo assistencial é parte 

indissociável da consolidação e aprimoramento do SUS, numa tendência de 

ausência de ruptura entre quem presta o serviço e quem o recebe, fortalecendo o 

vínculo comunitário e diminuindo o fosso, personalizando a relação. 

Na ESF o fomento às atividades para a materialização de metas e objetivos 

privilegiou o princípio da integralidade que é entendida como resultante da interação 

democrática entre atores no cotidiano das práticas do cuidado de saúde. A 

integralidade é o modo de organizar as práticas que exigiria uma certa 
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horizontalização dos programas prévios, verticalizados do MS, suplantando a 

fragmentação no interior das unidades (GOMES, PINHEIRO, 2005). 

A expansão e implementação da ESF, em grandes centros urbanos tem 

encontrado obstáculos, considerando a complexidade de contextos sociais, políticos 

e econômicos que envolvem as famílias residentes nesses territórios, sem falar na 

complexidade da incursão da equipe profissional, representante do Estado, em 

áreas sob o domínio de forças paramilitares, o que pode tornar o trabalho da equipe 

desgastante, ineficaz ou até mesmo perigoso (CAMPOS, AGUIAR, OLIVEIRA, 2002; 

GOMES, PINHEIRO, 2005; SILVA, MENEZES, 2008). 

   

1.2 O PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO PSF 
 

A experiência pioneira envolvendo os agentes comunitários de saúde, como 

“uma estratégia abrangente de saúde pública”, foi na região árida do estado do Cea-

rá em 1987, objetivando o combate à mortalidade materno-infantil, e ao mesmo tem-

po permitiu a criação de frente de trabalho para as mulheres da região, e, a partir de 

1994 o Programa de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) passou 

a ser incorporado ao PSF (TOMAZ, 2002, p. 84). 

A origem do PACS, em 1987, baseou-se no sucesso exemplar das mulheres 

agentes de saúde no estado brasileiro do Ceará. Contudo, o PACS só foi instituído 

em 1991, pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) - Ministério da Saúde, 

primeiramente nas regiões norte e nordeste, em áreas rurais e periurbanas, 

atendendo às demandas de combate e controle da epidemia do cólera, das demais 

causas de diarreia, com foco na reidratação oral e na vacinação, e, sua 

implementação foi em caráter emergencial para dar suporte à atenção básica, onde 

não houvesse condições de interiorização da assistência (GIOVANELLA, 2008; 

SIMAS, PINTO, 2017).  

A missão do PACS era reduzir a mortalidade infantil e materna mediante 

oferta, às populações rurais e de periferia, de procedimentos simplificados de saúde 

na lógica de medicina preventiva, desenvolvendo a capacidade da população para 

cuidar de sua própria saúde, transmitindo informações sobre práticas preventivas, 

por meio de agentes comunitários (VIANA, DAL POZ, 1998). 

O reconhecimento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) como 

profissão somente ocorreu com a promulgação da Lei n.º 10.507 de 10 de julho de 
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2002, estabelecendo-se que seu exercício deva se dar exclusivamente no Sistema 

Único de Saúde (PERES, JÚNIOR, SILVA, MARIN, 2011; SIMAS, PINTO, 2017). 

Essa lei foi revogada pela Lei n.º 11.350, de 05 de outubro de 2006, que é a 

lei que regula atualmente a profissão dos ACS, cujo exercício dar-se-á 

exclusivamente no âmbito do SUS, tendo como atribuição o exercício de atividades 

de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da 

Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS 

que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objetivo de 

ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e aos serviços de informação, 

de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor 

municipal, distrital, estadual ou federal (BRASIL, 2006). 

Em 05 de janeiro de 2018, a lei n.º 13.595, de 5 de janeiro de 2018, alterou a 

Lei n.º 11.350/2006, para dispor sobre a reformulação das atribuições, a jornada e as 

condições de trabalho, o grau de formação profissional, os cursos de formação 

técnica e continuada dos agentes comunitários de saúde (BRASIL, 2018).   

De acordo com dados do Departamento de Atenção Básica (DAB/MS), no 

final de 2017 havia 260.755 agentes comunitários de saúde para responder a uma 

população de quase 194 milhões de pessoas. 

Com base nas publicações do Ministério da Saúde (BRASIL, 1997, 2000), a 

aposta bem-sucedida de ter o agente comunitário de saúde como promotor do elo 

(vínculo entre o PSF e a comunidade) é justamente por ser morador do mesmo local 

das famílias, fazendo parte de uma rede de relações, com atributos de solidariedade, 

liderança e conhecimento da realidade social – requisitos para sua seleção 

(PINHEIRO, FRANÇA, 2006), no entanto, de acordo com Giovanella (2008) há a 

necessidade da avaliação contínua do PACS, com uma maior articulação entre esse 

modelo de assistência e os serviços de saúde para evitar a fadiga e o desgaste da 

atuação dos agentes comunitários de saúde.  

Os ACS ficavam sob a supervisão dos enfermeiros e subordinados às 

unidades básicas administradas pela FNS, contudo, diante da incipiente cobertura 

médico-sanitária naquelas regiões, os ACS foram gradualmente capacitados para 

outras atribuições, como cadastramento da população, diagnóstico comunitário, 

identificação de áreas de risco e promoção das ações prioritárias de proteção à 

saúde da criança e da mulher (grupos vulneráveis). Com a institucionalização dos 
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ACS, houve o entendimento de que suas ações não são alheias aos serviços de 

saúde, mesmo que executadas extra-muros à unidade, implicando na quebra do 

preconceito quanto a realização de serviços de atenção à saúde por pessoal da 

própria comunidade, sem formação técnica específica, desde que habilitado por 

seleção, e, posteriormente capacitado em processo de educação permanente 

(GIOVANELLA, 2008). 

Dentro da Unidade de Saúde da Família, surge a figura do ACS como um 

trabalhador polivalente e multifuncional, com múltiplas funções, que não mais se 

resumem às visitas domiciliares, pois passou a lhe ser exigido uma maior 

flexibilidade para a assunção de outras tarefas, como o acolhimento e as atividades 

de grupo tanto na USF como na área, sendo considerado o mais demandado 

(GOMES, NETO, SILVA, DA SILVA, 2011). 

Além disso, conforme Siqueira, Gaíva (2013), o ACS não possui formação 

na área de saúde e seu trabalho é respaldado na Lei n.º 10.507/2002 que define no 

seu artigo 2º que a sua profissão caracteriza-se pelo exercício de atividade de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou 

comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as 

diretrizes do SUS e da ESF, sob supervisão do gestor local (BRASIL, 2002). 

A Lei n.º 11.350/2006, que substituiu a Lei n.º 10.507/2002, previa que para 

ser um agente comunitário de saúde era necessário o cumprimento de três 

requisitos: residir na área da comunidade em que trabalha; haver concluído o ensino 

fundamental e o curso de formação inicial e continuada (BRASIL, 2006).  

Atualmente, segundo a Lei n.º 13.595, de 5 de janeiro de 2018, o agente 

comunitário de saúde tem como requisitos para o exercício da profissão o ensino 

médio completo e a conclusão, com aproveitamento, do curso de formação inicial, 

com carga horária mínima de quarenta horas. Quando não houver candidato inscrito 

que tenha concluído o ensino médio, poderá ser admitida a contratação de 

candidato com ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino 

médio no prazo máximo de três anos (BRASIL, 2018). 

A visita domiciliar é destacada como a principal atividade e é considerada o 

instrumento ideal para a educação em saúde, com as trocas de informações 

ocorrendo no contexto de vida de cada indivíduo e de sua família, permitindo ao 

ACS a identificação da realidade familiar, seus problemas, necessidades e anseios 

para consolidação de um diagnóstico de saúde da comunidade e um planejamento 
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das ações, através da informação à equipe de Saúde da Família (COSTA et al., 

2013). 

Segundo Cunha, Sá (2013), as visitas domiciliares permitem conhecer as 

condições de vida e habitação das famílias, as relações no ambiente doméstico, e, 

consequentemente podem facilitar o planejamento e o direcionamento das ações 

visando a promoção da saúde e o fortalecimento do autocuidado, chegando a ser 

considerada por Kebian, Acioli (2011) a principal tarefa do ACS, com um percentual 

de 30,5% entre várias atividades.  

O ACS leva informações às famílias e, mais do que isso, dialoga com elas, 

aproximando-as do serviço de saúde, e sua característica especial é sua facilidade 

de comunicação com as famílias para que se mobilizem para a promoção da saúde. 

Por essa especificidade, foi reconhecido por lei, em 2002, como nova categoria 

profissional da saúde. Em 2003/2004 seu curso técnico foi estabelecido para ser 

realizado em três etapas. À medida que se acumulam os conhecimentos das causas 

e da evolução das doenças, crescem as possibilidades da promoção da saúde e 

aumenta a importância do ACS (BRASIL, 2010).  

 
1.3 PERFIL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Havia uma dificuldade quanto à especificação do perfil dos agentes 

comunitários de saúde, tendo sido falado de um “novo perfil profissional – um novo 

saber, um novo fazer, um novo ser”, cujo conjunto de atribuições foram resumidas no 

tripé: identificação de situações e sinais de risco, orientação da comunidade e 

encaminhamento/comunicação à equipe os casos e situações identificados, tendo 

como pano de fundo as questões ligadas à competência da promoção em saúde 

(TOMAZ, 2002, p. 85).  

Os ACS devem aproximar-se da família para promover a saúde e prevenir as 

doenças, a fim de entender seu contexto de vida, identificar as necessidades e com 

isso sugerir condutas coerentes. Esse conhecimento social que os agentes 

comunitários de saúde possuem da comunidade favorece a prestação da assistência 

pela equipe de saúde da família, o que lhe permite identificar situações que não 

chegam à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), e, por ser morador do local 
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onde atua, o seu conhecimento da área se torna facilitado, por compartilhar a 

mesma cultura e as mesmas dificuldades. Desse modo, o fato dele ser o 

responsável em trazer a demanda da comunidade aos demais profissionais o torna o 

principal vínculo entre a população e a UBSF, sendo considerado o elo entre a 

comunidade e os serviços de saúde, uma vez que o seu trabalho tem uma função 

mediadora (NOGUEIRA, 2002; TOMAZ, 2002; STOTZ, DAVID, BORNSTEIN, 2009; 

KEBIAN, ACIOLI, 2011).  

Para Simas, Pinto (2017), o papel do ACS é único, uma vez que ele 

apresenta uma identidade comunitária e é o principal mediador entre a comunidade 

e os demais profissionais das equipes de saúde.  

Os ACS são os únicos membros da equipe de saúde da Atenção Básica que 

devem morar no local onde atuam por pelo menos um período de dois anos, 

cumprindo as exigências da Portaria n.º 64, de 28 de março de 2006 (BRASIL, 2006). 

Ademais, segundo Costa et al. (2013), o ACS tanto orienta a comunidade 

como informa a equipe de saúde sobre a situação das famílias, principalmente 

aquelas em situação de risco, assumindo o papel de sujeito articulador, sendo 

considerado elemento nuclear das ações de saúde e figura fundamental na saúde 

da família e para Nascimento, Correa (2008), a sua inserção é mais do que o elo 

para a ligação entre os serviços de saúde e a comunidade, pois se manifesta como 

a voz da comunidade para dentro dos serviços de saúde, atuando na perspectiva de 

efetivar as diretrizes estabelecidas, cumprindo o papel de interlocutor entre a 

comunidade e os serviços de saúde, e intermediando a prática biomédica e a cultura 

territorial. O ACS faz o reconhecimento dos problemas existentes na área e que 

devem ser objeto de alguma intervenção, tais como, locais com esgoto a céu aberto, 

focos de doença infectocontagiosa, gravidez na adolescência, pacientes acamados, 

violência doméstica.  

O ACS tem se revelado o ator mais intrigante no que se refere às trocas 

estabelecidas entre saberes populares de saúde e médico-científicos. É uma pessoa 

que convive com a realidade e as práticas de saúde comunitárias, e sendo formado 

a partir de referenciais biomédicos, faz deste ator um veiculador de contradições, e, 

ao mesmo tempo, favorecedor de um diálogo profundo entre esses dois saberes e 

práticas, num movimento bidirecional, de um lado informam à população modos de 
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fazer estabelecidos pelo sistema oficial e, de outro lado, munem os profissionais de 

saúde de elementos chaves para a compreensão dos problemas de saúde das 

famílias e das necessidades da população (NUNES et al., 2002; SILVA, MENEZES, 

2008). 

Uma característica fundamental para atuar com ACS é ter facilidade para se 

comunicar, visto que “atua como interlocutor entre a unidade de saúde e a 

comunidade, realizando visitas domiciliares e atividades coletivas de educação em 

saúde”, tendo sido verificado que a grande maioria dos ACS já possuía experiência 

com atendimento ao público (LINO, LANZONI, DE ALBUQUERQUE, SCHVEITZER, 

2012, p. 62). 

E por ter no território a oportunidade de exercer sua autonomia, ganha 

centralidade sobre o trabalho dos demais profissionais da equipe, ao contrário dos 

trabalhos intramuros, médico-centrados. Assim, os ACS tornam-se os olhos da 

equipe no território, território esse desconhecido para a maioria dos profissionais de 

nível superior. Durante as visitas domiciliares, ao percorrerem o território, os ACS 

tornam-se os atores principais do processo, fruto da experiência prática construída 

no trânsito pela comunidade (CUNHA, SÁ, 2013).  

Os agentes comunitários de saúde exercem um papel fundamental no 

modelo de atenção básica no Brasil, num contexto de trabalho complexo, 

apresentando especificidades que justificam pesquisas relacionadas a sua condição 

de saúde (LOPES et al., 2012; MASCARENHAS, PRADO, FERNANDES, 2013). 

Eles são personagens-chave na implantação de políticas voltadas para a 

reorientação do modelo de saúde, tendo como base a atenção primária, e sua 

inclusão na equipe de Saúde da Família lhe permite um papel mediador entre a 

população e o serviço de saúde, por meio de ações educativas, prevenção de 

agravos, promoção e vigilância da saúde, e como agente social, no sentido de 

organização da comunidade e de transformação de suas condições (GOMES et al., 

2010).  

O ACS, ao representar a comunidade, aproxima o conhecimento técnico das 

equipes de saúde ao saber popular dos diversos grupos sociais. O seu trabalho 

apresenta três dimensões: técnica, política e de assistência social. Através das 

visitas domiciliares (dimensão técnica) são realizadas ações de monitoramento de 

grupos específicos, doenças prevalentes e de risco (PINTO, FRACOLLI, 2010). 
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O ACS tem um papel de “tradutor”, veiculando na comunidade 

conhecimentos e práticas biomédicos (NUNES et al., 2002, p. 1.644), e segundo 

Nogueira, Silva, Ramos (2000), o ACS pode ser visto como um trabalhador sui 

generis, uma vez que suas funções ultrapassam o campo da saúde, exigindo-lhes 

atenção a múltiplos aspectos das condições de vida da população. Somado a isso, 

sua identidade comunitária e a importância do seu papel social os diferenciam dos 

demais trabalhadores da saúde, principalmente ao atuarem como mediadores entre 

as distintas esferas de organização da vida social, ajudando a abrir as portas da 

solidariedade comunitária e facilitando o acesso aos direitos sociais. 

 

1.4 ATRIBUIÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ESTRATÉGIA  
SAÚDE DA FAMÍLIA 
 
 

Na prática, a consolidação do SUS depende de um conjunto dos fatores 

técnicos, políticos, sociais e o envolvimento de diversos atores inclusive o ACS, cujo 

papel é de fundamental importância. Seu papel deve ser menos “romântico”, mais 

claro e específico, e, suas atribuições devem ser claramente estabelecidas, como 

profissional integrante de uma equipe de saúde (TOMAZ, 2002). 

Segundo o artigo 2º, da Lei n.º 13.595, de 5 de janeiro de 2018, o artigo 3º 

da Lei n.º 11.350/2006 passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

O agente comunitário de saúde tem como atribuição o exercício de 
atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, a 
partir dos referenciais da Educação Popular em Saúde, mediante 
ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 
desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS que 
normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com 
objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e 
aos serviços de informação, de saúde, de promoção social e de 
proteção da cidadania, sob supervisão do gestor municipal, distrital, 
estadual ou federal (BRASIL, 2018).  

   

Conforme consta na atual Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2017), 

essas são as atribuições específicas dos agentes comunitários de saúde, ou em 

outras palavras, o dito trabalho prescrito: 

 

I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e 

cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema 
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de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com 

apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as característi-

cas sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e 

priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;  

 

II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico 

demográfico e sociocultural da comunidade;  

 

III - Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os 

dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo 

ético;  

 

IV - Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a 

população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 

trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades;  

 

V - Informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames 

agendados;  

 

VI - Participar dos processos de regulação a partir da Atenção Básica para 

acompanhamento das necessidades dos usuários no que diz respeito a 

agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados;  

 

VII - Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica 

da categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do 

Distrito Federal.  

Na PNAB/2012, era permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas 

Unidades Básicas de Saúde, desde que vinculadas às atribuições dos ACS, o que 

sugeria uma normatização que abria precedentes para a formulação de outras 

atribuições para esses agentes públicos, que não se restringiam ao trabalho 

prescrito e normatizado. 

Há previsão na atual PNAB/2017, que poderão ser consideradas atividades 

do Agente Comunitário de Saúde, a serem realizadas em caráter excepcional, 

assistidas por profissional de saúde de nível superior, membro da equipe, após 
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treinamento específico e fornecimento de equipamentos adequados, em sua base 

geográfica de atuação, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de 

referência, as seguintes atividades: I – aferição de pressão arterial, inclusive no 

domicílio; II – realização da medição da glicemia capilar, inclusive no domicílio, para 

o acompanhamento dos casos diagnosticados de diabetes mellitus; III- aferição da 

temperatura axilar, durante a visita domiciliar; IV – realização de técnicas limpas de 

curativo, que são realizadas com material limpo, água corrente ou soro fisiológico e 

cobertura estéril e V - orientação e apoio, em domicílio, para a correta administração 

da medicação do paciente em situação de vulnerabilidade.  

O anexo da Política Nacional de Atenção Básica 2017 (Portaria n.º 

2.436/2017) prevê em seu subitem 4.1 atribuições comuns a todos os membros das 

Equipes que atuam na atenção básica, como cadastrar e manter atualizado o 

cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de 

informação da Atenção Básica vigente, fato esse que pode contribuir para a diluição 

das tarefas e responsabilidades entre os diversos profissionais, possibilitando a 

diminuição da sobrecarga de tarefas anteriormente direcionadas prioritariamente aos 

agentes comunitários de saúde.  

No entanto, a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2017), 

espinha dorsal da Estratégia de Saúde da Família, pode propiciar uma ameaça aos 

agentes comunitários de saúde, isso porque, entre outras medidas, flexibiliza a 

quantidade de agentes presentes nas equipes de Saúde da Família − antes era 

previsto um número mínimo de quatro agentes por equipe, e, atualmente, esse 

número passou a um por equipe. Além disso, uma nova modalidade de equipe 

denominada Equipe de Atenção Básica (EAB) permite uma composição constituída 

apenas por médico, enfermeiro e técnico ou auxiliar de enfermagem, sem a 

necessidade do agente comunitário de saúde (PERES, 2017). 

Somado a isso tudo, outro aspecto polêmico observado no texto da 

PNAB/2017, publicado em setembro de 2017, é a previsão dos agentes comunitários 

de saúde poderem assumir tarefas que antes eram privativas dos profissionais de 

enfermagem, tais como a realização de curativos, a aferição de pressão arterial e 

glicemia.   

O trabalhador durante a execução das tarefas se encontra com uma 

defasagem entre o que é pedido e o modo de colocar em prática, e, na gestão dessa 

defasagem temos o chamado trabalho real, que é a resposta dada pelos 
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trabalhadores às imposições determinadas externamente que são, ao mesmo tempo, 

apreendidas e modificadas pela ação do próprio trabalhador. É justamente o trabalho 

real, ou seja, a forma como o ACS faz, que será explorado neste estudo, buscando-

se através da observação direta desses trabalhadores, elementos para a 

compreensão das suas condições laborais, para assim, mais adiante estabelecer o 

elo que os ligam à questão da saúde do trabalhador (GOMES, NETO, SILVA, DA 

SILVA, 2011). 

Com a implantação do PACS, Normas Operacionais passaram a definir que 

a VD deveria ser efetuada por médico e enfermeiro em cada domicílio, chegando-se 

a estipular pelo menos uma por ano e pelo ACS mensalmente, privilegiando a 

prevenção e a busca ativa da população. Com isso foi instituída uma das bases do 

tripé de ferramentas, a saber: a visita domiciliar, o acolhimento e a abordagem 

familiar, sendo a visita domiciliar um dos mais importantes instrumentos da prática 

da Medicina de Família, havendo duas formas de visita: a VD fim, com objetivos 

específicos de atuação e a VD meio, na qual será realizada a busca ativa, a 

promoção e prevenção da saúde (COELHO, SAVASSI, 2004).  

De acordo com a PNAB (BRASIL, 2017), o ACS deve trabalhar com 

adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as 

pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no SIAB vigente, utilizando-os 

de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, 

não ficando obrigado a efetuar uma visita por família a cada mês, como era 

anteriormente preconizado pela PNAB/2012.  

O papel do ACS na VD está focalizado na identificação das demandas de 

saúde das famílias, na realização da educação em saúde e no acompanhamento 

dos demais profissionais ao domicílio, e, consequentemente, seu repasse para a 

equipe de saúde, permitindo perceber que realizar VD diariamente e residir na 

comunidade favorece ao ACS a identificação destas demandas, uma vez que ele 

presencia constantemente as necessidades do local. O saber empírico que o ACS 

possui da comunidade faz com que suas orientações educativas sejam mais 

próximas da realidade da população, favorecendo o entendimento e a valorização, 

apesar de não ser detentor de um saber científico aprofundado como o do 

enfermeiro. Diversos enfermeiros citaram que somente realizam a visita domiciliar 

acompanhados dos ACS, pois se sentem mais seguros por eles serem moradores 

da área, o que corrobora a função mediadora destes profissionais (KEBIAN, ACIOLI, 
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2011). 

 

1.5 ATENÇÃO DOMICILIAR 
 

Segundo o Caderno de Atenção Domiciliar (BRASIL, 2013), a relação de 

cuidado entre os sujeitos envolvidos na atenção domiciliar tem se mostrado 

importante desafio para os profissionais por se tratar de um ambiente não legitimado 

socialmente como campo de práticas da Saúde, diferentemente dos hospitais e 

outras instituições de Saúde, e, a produção do cuidado no domicílio exige dos 

profissionais maior implicação em reconhecer e respeitar a singularidade de cada 

família e desenvolver estratégias e intervenções terapêuticas diferenciadas, de 

acordo com a necessidade de cada paciente. No domicílio, como em outros espaços 

de cuidado, o diálogo entre equipe, família, cuidador e usuário permite interações 

que desencadeiam transformação nas relações de trabalho, compartilhamento e 

formação de compromissos para melhoria e integralidade da atenção. As 

intercorrências frequentes na Atenção Domiciliar (AD), sob o ponto de vista clínico, 

são: hipoglicemia; dispneia;  febre e infecções;  náuseas e vômitos; crise convulsiva; 

quedas/trauma cranioencefálico; diarreia; delirium; dor abdominal; suspeita de 

acidente vascular cerebral; administração errada de medicamentos; disfagia; 

broncoaspiração e obstrução de sonda nasoentérica; dor torácica e sangramento. 

A atenção domiciliar incorpora ao processo de trabalho das equipes o uso 

das tecnologias duras, leve-duras e leves, configurando-se como um trabalho vivo 

em ato, sendo as relações desenvolvidas em domicílio um bom exemplo de 

tecnologia leve, com a produção de vínculo, de autonomia e de acolhimento, 

procurando romper com a prática fragmentada do trabalho em saúde e atuar com a 

visão centrada no usuário (MARTINES, CHAVES, 2007; FEUERWERKER, MERHY, 

2008; FERREIRA, ANDRADE, FRANCO, MERHY, 2009). 

A visita domiciliar é o instrumento ideal para a educação em saúde, 

permitindo a troca de informações no contexto de vida do indivíduo e de sua família, 

diante da realidade vivenciada. E, além das atividades inerentes a função de ACS, 

desempenha apoio administrativo às equipes do PSF, o dito “trabalho burocrático” 

(FERRAZ, AERTS, 2005). 

Observa-se a necessidade de se ter um olhar diferenciado para os 

profissionais das equipes de AD que realizam esse trabalho. Estes geralmente 
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vivenciam altos níveis de estresse relacionados às atividades cotidianas, tais como 

enfrentamento de pacientes ou familiares difíceis e exigentes; envolvimento em 

conflitos emocionais com familiares e pacientes; ser portadores de más notícias 

sobre o diagnóstico, prognóstico e a morte a seus pacientes; desafios referentes às 

crenças, aos valores pessoais e ao trabalho em equipe; lidar com o evento morte e o 

paciente agonizante; convivência com a incerteza, a luta e o sofrimento das pessoas, 

além das limitações do próprio sistema de saúde. A atenção domiciliar requer das 

equipes superações pessoais e profissionais contínuas, por envolver valores, 

crenças, conhecimento e emoções. Sugestões para aliviar essa carga de estresse 

são as reuniões com discussão de casos clínicos, educação permanente com a 

reavaliação e autoaprendizado da própria equipe em relação a suas práticas de 

cuidado, e a retaguarda de profissional de Saúde Mental ou de maior experiência na 

prática de CP (cuidado primário) ou AD externa à equipe assistencial visitadora 

(BRASIL, 2013). 

Segundo Nascimento e Correa (2008), é possível identificar nas práticas dos 

agentes comunitários de saúde nas UBS que há uma gama de atividades 

desenvolvidas que combinam com o objetivo da ESF, tais como: visita domiciliar, 

participação em grupos educativos (hipertensos, diabéticos, gestantes, recém-

nascidos etc.), vigilância à dengue, cadastro de renda mínima, busca ativa de 

faltosos, trabalho comunitário, cadastramento, além de desempenhar, também, 

atividades administrativas não relacionadas ao seu núcleo de conhecimento. 

Os grupos de Hipertensos, Diabéticos, Gestantes, Crianças, Idosos 

acamados e usuários do grupo de Saúde Mental são considerados prioritários pelo 

MS e devem ser tratados de forma diferenciada pelas ACS, sendo considerados 

desafios para o trabalho dos ACS (BINDA, BIANCO, SOUSA, 2013). 

Na atenção domiciliar, o acolhimento como postura da equipe, com a 

percepção da dor e do sofrimento, com o conhecimento do espaço de vida do 

usuário, e promovendo o acolhimento-processo, aponta para a reorganização do 

processo de trabalho da equipe como forma de recepção dessas necessidades de 

saúde, considerando o binômio paciente-cuidador. A dimensão do acolhimento, 

como ferramenta do acesso, é voltada ao recebimento das demandas de cuidados 

domiciliares e, a partir da escuta qualificada, oferecer a melhor resposta possível 

para cada caso que se apresente ao serviço, criando, sempre que possível, as 

“pontes” necessárias na Rede de Atenção à Saúde (RAS). A clínica ampliada 
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representa também compromisso ético e intenso com o sujeito doente visto de modo 

singular, pautando-se por assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços 

de saúde, buscando a intersetorialidade para ajudar a solucionar problemas, a 

minimizar a injustiça social e a reconhecer os limites do conhecimento dos 

profissionais de saúde e das tecnologias aplicadas (BRASIL, 2013). 

 

1.6 AS DIFICULDADES DA PRÁTICA PROFISSIONAL DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 
O hiato entre o que se espera da atividade do ACS e o que ele consegue na 

prática realizar é uma das maiores causas de sofrimento cotidiano, assim como 

gerador de pressão por parte da comunidade, acabando por gerar desgastes 

(GOMES, NETO, SILVA, DA SILVA, 2011). 

O agente, necessariamente morador da área de abrangência da unidade de 

saúde, trabalha principalmente no território, espaço onde pulsa a vida para além dos 

muros das unidades de saúde, e, é indispensável para o reconhecimento do 

território, de seus recursos e seus problemas, sendo quem produz mais 

intensamente a ligação entre a população e a unidade de saúde, apesar de, muitas 

vezes, não ser dado valor a sua fala (FEUERWERKER, MERHY, 2008).  

A dupla inserção do ACS na comunidade o conduz ao duplo papel de agente 

e sujeito, criando uma porosidade entre o ato de trabalhar e o viver em comunidade, 

visto que acontecem no mesmo espaço físico. Assim a forma como o trabalho está 

organizado pode ser uma fonte de sofrimento psíquico para esse profissional de 

saúde. O fato de residirem na microárea tem gerado constrangimentos a si e a seus 

familiares, pois os usuários os assediam em locais públicos ou em suas residências 

em qualquer horário, e, até mesmo quando há um vazamento de informações de 

que tinha conhecimento, são indigitados como os responsáveis. Sua relação com a 

comunidade está envolvida pelo processo de construção de credibilidade, e a 

manutenção dessa credibilidade está diretamente associada à resolução de 

problemas demandados pelos usuários (SILVA, MENEZES, 2008; JARDIM, 

LANCMAN, 2009). 

Os ACS estão submetidos a uma dinâmica laboral particular de viver e 

trabalhar na mesma comunidade, o que pode levar a pressões e sobrecarga 

adicionais, favorecendo a síndrome de esgotamento profissional e a uma elevada 

ocorrência de transtornos mentais comuns (SILVA, MENEZES, 2008). 
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Segundo Peres, Júnior, Silva, Marin (2011), o trabalho do ACS ocorre sob a 

tensão de dois polos e se reveste de grande complexidade, uma vez que adentra 

nos domicílios, recebe diretamente as queixas da população comprometendo-se de 

forma direta com a necessidade de dar respostas e encaminhamentos aos 

problemas encontrados, além de confrontar-se com a equipe e agir segundo as 

possibilidades e os limites dela e do próprio sistema de saúde, além de ter de 

trabalhar em equipe, com o risco da perda da identidade profissional e do poder de 

autonomia.   

Em vista da existência de uma estreita relação entre a detenção do 

conhecimento e o exercício do poder em nossa sociedade, nas dinâmicas da equipe 

de saúde, a relação de poder via conhecimento não é diferente, sendo o detentor do 

poder o detentor de maior conhecimento. Em vista disso, o ACS percebe-se como o 

profissional que detém menos poder, atribuindo a dificuldade de trabalhar em equipe 

ao receio de externarem suas opiniões nas reuniões por se acharem o lado mais 

fraco. Nos momentos em que a cooperação e a responsabilidade não acontecem 

entre os profissionais da equipe, o trabalho coletivo fica comprometido, pois há 

sobrecarga de trabalho de alguns profissionais em virtude do não comprometimento 

de outros (TOMAZ, 2002; PERES, JÚNIOR, SILVA, MARIN, 2011). 

Os ACS vivem e trabalham com as “dramáticas do uso de si”, buscando 

preservar a saúde e prevenir doenças da população sob sua responsabilidade, 

muitas vezes sem o devido apoio da gestão local do SUS para preservar a sua 

própria saúde, expondo-se ao sol no decorrer do dia, e sem que as reuniões 

contemplem problemas específicos de suas atividades, nem possíveis soluções para 

a melhoria da gestão. Os ACS vivem e trabalham “no fio da navalha”, pois 

representam a linha de frente do SUS, cabendo a eles a realização da triagem dos 

problemas do território abrangido pela microárea de sua responsabilidade e informá-

los à sua equipe de saúde, além da complexidade de trabalhar e viver no mesmo 

local (BINDA, BIANCO, SOUSA, 2013, p. 400-401).   

No seu cotidiano de trabalho, os ACS são submetidos a cargas de trabalho 

capazes de lhe causar uma deterioração, não somente física como também mental, 

com consequências que podem se traduzir em sintomas psicológicos, 

psicossomáticos ou até mesmo transtornos mentais (SILVA, MENEZES, 2008; 

GOMES, NETO, SILVA, DA SILVA, 2011; MASCARENHAS, PRADO, FERNANDES, 

2013). 
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Quanto aos aspectos psicossociais do trabalho dos ACS, Mascarenhas, 

Prado, Fernandes (2013) anunciaram a associação entre a alta exigência do 

trabalho e o comprometimento do domínio da relações sociais, associadas às 

manifestação de insatisfação relativas à organização do trabalho, os fatores relativos 

ao tempo e ritmo, os níveis de atenção e concentração, nível de pressão suportada 

que podem provocar tensões e, consequentemente, sofrimentos e distúrbios mentais, 

e Martines, Chaves (2007) evidenciaram que a psicodinâmica do trabalho anuncia 

uma abordagem específica do sofrimento pela via da organização do trabalho, que 

ocorrem basicamente de quatro tipos de pressão sobrepostas: a dos pressupostos 

da Estratégia de Saúde da Família, dos profissionais da equipe, da comunidade e do 

próprio agente comunitário de saúde, constituindo um território de tensões. 

E segundo Gomes, Neto, Silva, da Silva (2011), há um elo entre o processo 

e a organização do trabalho e a saúde mental dos agentes comunitários de saúde, 

que suportam cargas de trabalho que são geradoras de desgastes.  

Os profissionais de saúde, além da exposição a acidentes com materiais 

biológicos, radiação, produtos químicos e danos ergonômicos, vivenciam a violência 

no seu local de trabalho, com destaque para as condições e a organização do 

trabalho, bem como a interação trabalhador-agressor (DAL PAI et al., 2018). 

Os maiores desafios dos ACS na prática cotidiana é a intensa cobrança que 

é transferida pela própria unidade de saúde, ou mesmo pela comunidade que 

enxerga o ACS como um elo entre ela e o serviço de saúde ou porta-voz das 

demandas da comunidade, além do sofrimento causado por uma expectativa muito 

elevada em relação à sua competência, com déficit de recursos materiais para sua 

atuação, somados a baixa remuneração (MARTINES, CHAVES, 2007; GALAVOTE, 

PRADO, MACIEL, LIMA, 2011).  

Os fatores associados ao esgotamento profissional incluem idade, estado 

civil, tempo de trabalho, sobrecarga de trabalho, conflitos interpessoais com 

indivíduos da comunidade e com integrantes da equipe, falta de suporte social, de 

autonomia e de participação nas decisões. Frequentemente a interação com o 

cliente é centrada em torno dos problemas atuais (psicológico, social, e/ou físico) e  

as soluções para esses problemas não são sempre óbvias e facilmente obtidas. O 

estresse crônico pode ser emocionalmente desgastante e representa um risco de 

burnout e pode levar a deterioração na qualidade do serviço prestado, podendo ser 

um fator determinante de rotatividade, absenteísmo, fadiga, insônia, baixa 
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autoestima, aumento no consumo de álcool e drogas, e problemas familiares e 

conjugais (MASLACH, JACKSON, 1981).  

Nogueira (2002) concorda com Silva e Dalmaso (2002) quanto ao fato do 

ACS suportar sobrecarga excessiva de tarefas, cada vez mais ampliadas, que 

trazem consigo múltiplas e contrapostas expectativas depositadas pelos gestores do 

SUS, que não podem ser correspondidas na prática e que os profissionais de 

desenvolvimento de recursos humanos não sabem o que fazer.   

Uma análise feita em 2005 sobre problemas que envolvem a gestão do tra-

balho no SUS a partir da Reforma Sanitária, demonstra que nos anos 90, época da 

consolidação do SUS, foram o período da ‘antipolítica’ de recursos humanos, uma 

vez que passou a década de sua implementação sem haver a preocupação com os 

seus trabalhadores e sem elaborar uma política de recursos humanos compatível 

com a sua concepção universalista, e, ainda perdura influenciando, de forma decisi-

va, o mercado de trabalho em saúde, fruto da equivocada política nacional de recur-

sos humanos que não primou por valorizar o trabalho (MACHADO, 2005). 

Embora as dificuldades referentes às formas de contratação tenham sido 

suplantadas com a Lei n.º 11.350/2006, que regulamentou a contratação seja por 

concurso público ou de forma terceirizada (regime celetista), a remuneração dos 

ACS ainda é considerada baixa, com reflexo direto na satisfação do trabalhador 

(COTTA et al., 2006; SANTANA et al., 2009; LINO, LANZONI, DE ALBUQUERQUE, 

SCHVEITZER, 2012).  

Pinto, Menezes, Villa (2010) inferiram que a remuneração dos profissionais 

da ESF de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte, está abaixo do que eles precisam 

para atender suas necessidades, contribuindo para a procura ou manutenção de 

outros empregos com a finalidade de complementação salarial, além disso, esses 

profissionais enfrentam o desafio de não ter seus contratos de trabalho renovados, 

anualmente, na dependência da performance profissional e interesses políticos de 

cunho eleitoral. Examinando esse artigo, percebe-se que o salário dos ACS é de 

apenas um salário-mínimo, enquanto o do médico é de dez salários-mínimos, e o 

dos enfermeiros e dentistas é de cinco salários-mínimos, o que sugere que o ACS 

enfrenta uma precariedade muito maior que os demais profissionais dentro da ESF.   

Um estudo com cinco ACS em Santa Maria, Rio grande do Sul, demonstrou 

que eles sofrem exposição contínua a temperaturas muito altas no verão e muito 
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baixas no inverno (fatores climáticos), durante as visitas domiciliares. Outros fatores 

prejudiciais foram: a umidade, principalmente no inverno, a exposição a odores 

provenientes de esgoto, dos animais domésticos, do lixo mal condicionado; contato 

com ratos, baratas e formigas provenientes dos esgotos, precárias condições de 

higiene pessoais dos visitados, contato com portadores de infestações como 

pediculose e/ou escabiose, além de “ruídos muito altos” produzidos pelos 

integrantes da família. E a carga mecânica, segundo os participantes, é decorrente 

de longas caminhadas diárias e do peso das mochilas, adicionado, em algumas 

ocasiões, ao peso da balança de pesagem de crianças, no entanto, esses ACS não 

classificam o seu trabalho físico como pesado, pois não costumam fazer força ou 

transportar objetos pesados rotineiramente (TRINDADE, GONZALES, BECK, 

LAUTERT, 2007, p. 477).  

Os ACS percorrem os territórios geográficos, visando à integração com a 

comunidade, buscando preservar a saúde e prevenir doenças da população de sua 

microárea, muitas vezes com suporte inadequado da gestão local do SUS para 

preservar a própria saúde, expondo-se ao sol durante todo o dia (BINDA, BIANCO, 

SOUSA, 2013). 

A terceirização, no contexto da precarização, tem sido acompanhada de 

práticas de intensificação do trabalho e/ou aumento da jornada de trabalho, com 

acúmulo de funções, maior exposição a fatores de riscos para a saúde, 

descumprimento de regulamentos de proteção à saúde e segurança, rebaixamento 

dos níveis salariais e aumento da instabilidade no emprego, modificando o perfil de 

adoecimento e sofrimento dos trabalhadores, expressando-se, entre outros, pelo 

aumento da prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, como as Lesões por 

Esforços Repetitivos (LER), também denominadas de Distúrbios Osteoarticulares 

Relacionados ao Trabalho (DORT); o surgimento de novas formas de adoecimento 

mal caracterizadas, como o estresse e a fadiga física e mental e outras 

manifestações de sofrimento relacionadas ao trabalho (BRASIL, 2001). 

Segundo Dal Poz (2002), apesar do reconhecimento, pelo próprio Ministério 

da Saúde, que o ACS é também uma importante peça para a organização do 

Serviço Básico de Saúde no município, em muitos casos, tem o seu âmbito de 

trabalho severamente limitado pela falta de formação adequada e de 

reconhecimento social, e, também, segundo Ferreira, Andrade, Franco, Merhy 
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(2009), sua opinião não é considerada pela equipe na elaboração das estratégias de 

cuidado formuladas em reunião. 

É indispensável saber que é preciso cuidar dos cuidadores, criar espaços de 

escuta e de apoio, criar dispositivos para sua educação permanente, de modo que 

os imprevistos e o desafio de se defrontar com a vida produzam um agir potente, 

envolvido e compromissado (FEUERWERKER, MERHY, 2008). 

 
1.7 TERRITÓRIO, AMBIENTE E SAÚDE 
 

Conforme Gondim et al. (2008), o uso da categoria espaço na análise da 

situação de saúde e na análise de risco não se limita exclusivamente à mera 

localização de eventos de saúde, e suas potencialidades e limitações vão depender 

da diversidade de seus próprios conceitos e conteúdos, onde o espaço é, ao mesmo 

tempo, produto e produtor de diferenciações sociais e ambientais. A multiplicidade 

de territórios e lugares modifica a percepção das pessoas sobre os riscos 

distribuídos espacialmente e suas repercussões são sentidas de forma diferente 

conforme a organização socioespacial, cultural, político e econômica de cada 

população, por isso pessoas não são portadores do risco em si, mas sim de fatores 

complexos imbricados em problemas que se traduzem nas condições gerais de vida, 

individual e coletiva, e em função da vulnerabilidade de cada um frente às ameaças 

a que estão expostos cotidianamente. 

A adoção de limites espaciais para o estudo das condições ambientais e de 

saúde, e, as ações interventivas é reconhecidamente artificial, uma vez que nem o 

ambiente pode ser completamente constrito nos limites de um território, nem os 

processos sociais se restringem a esses limites. As diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) - Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, da Presidência da 

República - têm uma forte relação com a definição do território. Os sistemas de 

saúde se organizam sobre uma base territorial, o que significa que a distribuição 

espacial dos serviços segue uma lógica de delimitação das áreas de abrangência, 

que devem ser coerentes com os três níveis de atenção: primária, secundária e 

terciária (BARCELLOS, MIRANDA, BARCELLOS, MOREIRA, 2010). 

 O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve como 

pressuposto básico a definição de “área geográfica” para a implantação do 

Programa, cuja prioridade seriam aquelas onde as famílias estivessem mais 



34 
 
 
expostas aos riscos de adoecer e morrer, e onde as condições de vida e a situação 

de saúde fossem precárias. Cada ACS deveria pertencer à comunidade onde realiza 

seu trabalho, estreitando os laços entre a população e os serviços de saúde, criando 

uma rede informal de saúde e se encarregaria de cadastrar um número determinado 

de famílias adstritas a uma “base geográfica” sob os seus cuidados (150 famílias ou 

750 pessoas), com mapeamento de sua “área de abrangência”, ressaltando as 

“micro-áreas de risco” (GONDIM et al.,  2008). 

No Brasil, o geógrafo Milton Santos foi o maior responsável pela difusão do 

conceito de espaço geográfico ou socialmente organizado nos estudos sobre saúde, 

obtendo grande adesão entre os sanitaristas, o que serve para reorientar as 

concepções sobre espaço e saúde no âmbito da saúde pública latino-americana, 

considerando o espaço como um processo, uma construção social (BARCELLOS, 

MIRANDA, BARCELLOS, MOREIRA, 2010). 

A área do presente estudo foi a do Centro de Saúde Escola Lapa localizada 

no Rio de Janeiro, conforme figura 1. 
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Figura.1.Mapa da área programática do Centro de Saúde Escola Lapa 
 



36 
 
 

2 A SAÚDE DO TRABALHADOR  
 
 

A Saúde do Trabalhador constitui uma área da Saúde Pública que tem como 

objeto o estudo e intervenção das relações entre o trabalho e a saúde, tendo como 

objetivos a promoção e a proteção da saúde do trabalhador, por meio do 

desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e 

condições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e a organização e 

prestação da assistência aos trabalhadores, compreendendo procedimentos de 

diagnóstico, tratamento e reabilitação de forma integrada, no SUS (BRASIL, 2001). 

Entre os determinantes da saúde do trabalhador estão compreendidos os 

condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais responsáveis 

pelas condições de vida e os fatores de risco ocupacionais – físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos e aqueles decorrentes da organização laboral – presentes nos 

processos de trabalho, tendo como foco as mudanças nos processos de trabalho 

que contemplem as relações saúde-trabalho em toda a sua complexidade, por meio 

de uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial (BRASIL, 2001). 

Os problemas de saúde ocupacional podem, entretanto, ser analisados sob 

um novo ângulo se consideramos que, em uma situação de trabalho, a nocividade 

está presente quando a organização do trabalho diminui as possibilidades do 

trabalhador de evitar a exposição ao fator de risco (formalmente reconhecido ou 

não), por exemplo, ao impor um quadro temporal rígido para realização das tarefas. 

A maioria dos estudos a partir dos quais as normas de regulamentação das 

condições de trabalho são geradas funda-se sobre o trabalho prescrito, ou sobre a 

análise crua dos riscos, e negligencia a variabilidade industrial ou dos serviços 

prestados, o que é determinante da ação dos trabalhadores, uma vez que 

frequentemente é no imprevisto das situações do trabalho que se situa a explicação 

dos problemas de saúde (MENDES, 2007). 

A diversidade de situações de trabalho, padrões de vida e de adoecimento 

tem se acentuado em decorrência das conjunturas política e econômica. O processo 

de reestruturação produtiva, em curso acelerado no país a partir da década de 90, 

tem consequências, ainda pouco conhecidas, sobre a saúde do trabalhador, 

decorrentes da adoção de novas tecnologias, de métodos gerenciais e da 

precarização das relações de trabalho (BRASIL, 2001). 
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As políticas de governo para a área de saúde do trabalhador devem definir 

as atribuições e competências dos diversos setores envolvidos, incluindo as políticas 

econômicas, da indústria e comércio, da agricultura, da ciência e tecnologia, do 

trabalho, da previdência social, do meio ambiente, da educação e da justiça, entre 

outras. Também devem estar articuladas às estruturas organizadas da sociedade 

civil, por meio de formas de atuação sistemáticas e organizadas que resultem na 

garantia de condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis para todos os 

trabalhadores (BRASIL, 2001). 

A política de humanização do Ministério da Saúde (Humaniza-SUS) nos 

remete a uma pergunta essencial: como humanizar a atenção ao usuário sem criar 

organizações humanizadas, sem co-construir trabalhadores capazes de cuidar de si 

mesmos e dos outros. O desgaste do trabalhador está inscrito na natureza de todo e 

qualquer tipo de atividade, havendo diferenças nas condições sociais, modelos de 

organização, modos de produção, capazes de acelerar esse desgaste em função de 

interesses alheios ao trabalhador (SANTOS-FILHO, BARROS, 2007). 

 

2.1 BASES LEGAIS PARA AS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR  
 

 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 200 preceitua que ao Sistema 

Único de Saúde compete, além de outras atribuições, executar as ações de saúde 

do trabalhador e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho. 

Nos termos do artigo 3º da Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990 da 

Presidência da República, os níveis de saúde expressam a organização social e 

econômica do País, e o meio ambiente e o trabalho são considerados determinantes 

e condicionantes da saúde; no artigo 6º estão incluídas, ainda no campo de atuação 

do SUS, a execução de ações: de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica e 

de saúde do trabalhador, e, nos termos do artigo 16 do mesmo dispositivo legal, 

compete à direção nacional do SUS participar na formulação e na implementação 

das políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho, ficando a cargo da 

direção municipal do SUS (artigo 18) participar da execução, controle e avaliação 

das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho, além de executar 

serviços de saúde do trabalhador. 
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Além da Constituição Federal e da LOS (Lei n.º 8.080/90), outros 

instrumentos e regulamentos federais orientam o desenvolvimento das ações nesse 

campo, no âmbito do setor Saúde, entre os quais destacam-se a Portaria/MS nº 

3.120/1998 e a Portaria/MS n.º 3.908/1998, que tratam, respectivamente, da 

definição de procedimentos básicos para a vigilância em saúde do trabalhador e 

prestação de serviços nessa área, e, a operacionalização das atividades deve 

ocorrer nos planos nacional, estadual e municipal, aos quais são atribuídos 

diferentes responsabilidades e papéis (BRASIL, 2001). 

A portaria n.º 1.823, do Ministério de Saúde, de 23 de agosto de 2012 

instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora que tem como 

finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados 

pelas três esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento da atenção integral à 

saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da 

saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos 

de desenvolvimento e dos processos produtivos. E todos os trabalhadores, urbanos 

ou rurais, independentemente de sua forma de inserção no mercado de trabalho, 

formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, são sujeitos 

desta Política, e dentre os objetivos da referida Portaria, consta na alínea “c” a 

realização da análise da situação de saúde dos trabalhadores (BRASIL, 2012). 

Recentemente, o tema vem recebendo atenção especial no enfoque da 

promoção da saúde e na construção de ambientes saudáveis pela OPAS (1995). A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), na Convenção/OIT n.º 155/1981, 

adotada em 1981 e ratificada pelo Brasil em 1992, estabelece que o país signatário 

deve instituir e implementar uma política nacional em matéria de segurança e do 

meio ambiente de trabalho (BRASIL, 2001). 

No âmbito das ações do SUS, que objetivam a promoção, proteção e 

recuperação da saúde pública, com a descentralização dos estabelecimentos de 

saúde houve a criação de novos conceitos de atendimento à saúde pública, como os 

Centros de Referência à Saúde do Trabalhador (CERESTs) e a Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), necessitando de 

adaptabilidade tanto do ponto de vista social (estrutura organizacional), como física 

(variabilidade climática) (AVIANI, ABRAHÃO, 2007). 

O Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional (NR 7) - funda-

mentação legal nos artigos 168 e 169 da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT ) - 
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deve estar articulado com as exigências das demais normas regulamentadoras 

(NRs), abordando a relação saúde-trabalho, com ênfase no instrumental clínico-

epidemiológico e priorizando a prevenção, rastreamento e diagnóstico preventivo 

dos aspectos de saúde relacionados ao trabalho. Apesar do Programa de Controle 

Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO (NR 7) e o Programa de Prevenção de Ris-

cos Ambientais - PPRA (NR 9) não incluírem a identificação dos riscos ergonômicos 

e de acidentes, os mesmos poderão ser caracterizados em caráter preventivo a cri-

tério do médico coordenador do PCMSO (ROCHA, 2012).   

A nona norma regulamentadora do trabalho urbano (NR 9), cujo título é Pro-

grama de Prevenção de Riscos Ambientais, estabelece a obrigatoriedade da elabo-

ração e implementação do PPRA por parte dos empregadores, visando a preserva-

ção da saúde e integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reco-

nhecimento, avaliação e controle dos riscos existentes ou dos riscos futuros no am-

biente de trabalho (ROCHA, 2012).  

A décima sétima norma regulamentadora do trabalho (NR 17, 1990), cujo 

título é Ergonomia, foi concebida com o intuito de estabelecer parâmetros que 

permitam a adaptação das condições de trabalho às características dos 

trabalhadores, proporcionando conforto, segurança e desempenho eficiente, visando 

o estabelecimento de parâmetros cabíveis às condições favoráveis de trabalho. Com 

o objetivo de subsidiar a atuação dos profissionais responsáveis pelo cumprimento 

da norma, foi desenvolvido um manual de aplicação da NR17, que a comenta item a 

item, caracterizando o esperado por cada enunciado e estabelecendo os principais 

aspectos a serem considerados ao elaborar uma Análise Ergonômica do Trabalho 

(MAIA, 2008; ROCHA, 2012).   

A Lei n.º 13.595, de 5 de janeiro de 2018, prevê no seu artigo 4º-B a 

obrigatoriedade das ações de segurança e saúde do trabalhador, na execução das 

atividades dos agentes comunitários de saúde, principalmente o uso de 

equipamentos de proteção individual e a realização de exames de saúde 

ocupacional.     

Desse modo, o diagnóstico ergonômico é da responsabilidade da Análise 

Ergonômica do Trabalho, conforme preceituado pela NR 17, e, portanto de caráter 

obrigatório, onde são levantados dados de qualidade de vida (laboral e domicilar), 

análise qualitativa e quantitativa dos fatores de riscos do ambiente do trabalho, reali-
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zam-se análises biomecânicas das atividades e tarefas laborais, avaliação médica 

direcionada aos sistemas relacionados (ROCHA, 2012).   
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3 ASPECTOS ERGONÔMICOS  
 
3.1 CONCEITOS DE ERGONOMIA 
 
 

A IEA (International Ergonomics Association) é uma federação internacional 

de sociedades de Ergonomia e Fatores Humanos, fundada em Zurique na Suiça, e 

sua conceituação de Ergonomia ou Fatores Humanos é:  

  

                                         Ergonomia (ou fatores humanos) é uma disciplina científica 
relacionada com o entendimento das interações entre humanos e 
outros elementos do sistema, e uma especialidade que aplica teoria, 
princípios, informação e métodos no projeto a fim de obter a 
otimização do bem estar humano e de toda a performance do 
sistema. A Ergonomia ajuda a harmonizar coisas que interagem com 
pessoas em termos das necessidades, habilidades e limitação (IEA, 
2018). 

 
 

A palavra Ergonomia deriva do grego Ergon (trabalho) e nomos (normas, 

regras e leis), denotando a ciência do trabalho, a Ergonomia é uma disciplina 

orientada para uma abordagem sistêmica de todos os aspectos da atividade humana. 

O ergonomista promove um enfoque holístico no qual considerações física, cognitiva, 

social, organizacional, ambiental e outros fatores relevantes são levados em 

consideração (IEA, 2018).  

 

A IEA em seu website divide os domínios da ergonomia em:  

 

• A Ergonomia física é relacionada com as características da anatomia humana, 

antropometria, fisiologia e biomecânica e os tópicos relevantes incluem o es-

tudo da postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, 

distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, planta do local de 

trabalho, segurança e saúde. 

 

• A Ergonomia cognitiva refere-se a processos mentais, tais como percepção, 

memória, raciocínio e resposta motora conforme afetam as interações entre 

seres humanos e outros elementos de um sistema. Os tópicos relevantes in-

cluem o estudo da carga mental de trabalho, tomada de decisão, desempe-

nho especializado, interação homem-computador, estresse e treinamento 
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conforme esses se relacionem a projetos envolvendo seres humanos e siste-

mas.  

 

• A Ergonomia organizacional refere-se a otimização dos sistemas sociotécni-

cos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e processos. Os tópi-

cos relevantes incluem comunicação, gerenciamento de recursos de tripula-

ções (CRM- Crew Research Management ou domínio aeronáutico), projeto de 

trabalho, organização temporal do trabalho, equipe de trabalho, projeto parti-

cipativo, novos paradigmas de trabalho, trabalho cooperativo, novos paradig-

mas de trabalho, organizações virtuais, teletrabalho e gestão da qualidade 

(IEA, 2018). 

“A ergonomia pode ser definida como o trabalho interprofissional que, 
baseado num conjunto de ciências e tecnologias, procura o ajuste 
mútuo entre o ser humano e seu ambiente de trabalho de forma 
confortável, produtiva e segura, basicamente procurando adaptar o 
trabalho às pessoas, podendo ser definida em cinco palavras: 
adaptação do trabalho às pessoas (COUTO, 2014, p. 23)”.  
 
 

Segundo Iida (2016), a Ergonomia estuda tanto as condições prévias como 

as consequências do trabalho e as interações que ocorrem entre o ser humano, 

máquina e ambiente durante a realização desse trabalho, e Couto (2014) ressalta 

que a Ergonomia propõe, basicamente, a adaptação do trabalho ao ser humano.  

A Ergonomia se distingue pela sua característica de busca da adaptação das 

condições de trabalho ao homem e, a primeira pergunta a ser feita é: quem são 

estes trabalhadores a quem o trabalho será adaptado? Como ainda não se tem um 

conhecimento acabado sobre o homem, evidentemente, todo o conhecimento 

antropológico, psicológico, fisiológico estará aí incluído, não sendo possível fazer 

uma listagem completa de todas essas características (BRASIL, 2002). 

O presente estudo abordará a Ergonomia Física que tem preocupação com 

as informações biomecânicas dos ACS em contato com seu ambiente de trabalho, e, 

essa preocupação justifica-se pelo fato de que o trabalho, por vezes, pode exigir 

fisicamente do trabalhador cargas que ultrapassam os limites de suas capacidades e 

o fazem adoecer, inclusive com repercussões psicossomáticas, e, abordará, também, 

a Ergonomia Organizacional.  
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3.2 HISTÓRICO SUCINTO DO MUNDO DO TRABALHO E DA ERGONOMIA 
 
 

É possível a visualização da evolução histórica da Ergonomia 
acompanhando a evolução dos modos de produção, conforme o quadro abaixo. 
 
 

Quadro 1. Resumo cronológico da história do trabalho e da Ergonomia. 

1750 Energia física do ser humano ou da tração animal 

padrão econômico agropastoril de subsistência e de troca  

1780 Energia a vapor com utilização racional de máquinas  

            Origem das fábricas (Revolução Industrial) 

1857       Ensaios de ergonomia ou ciência do trabalho 

séc. XX Regras de funcionamento do chão de fábrica e da organização        

do trabalho em indústrias de produção em massa  

1913 Max Ruber (Alemanha) criou Instituto Rei Guilherme 

Estudos de fisiologia do trabalho que evoluiu para o Instituto 

      Max Planck  

1940 Primeiros cursos universitários (Illinois e Ohio) de human factors 

1950    Formalização da Ergonomia, “subproduto” do esforço bélico. 

        Ergonomics Research Society – Inglaterra 

1957        Estados Unidos - Human Factors Society  

1973   Tecnologias novas: microeletrônica, robótica, automação, sistemas de 

controle informatizados. Mudança na relação e na organização do 

trabalho com novas formas de gerenciamento: Just-in-Time, qualida-

de total, Reengenharia, downsizing, benchmarking, etc. 

         Fonte: COUTO, 2014; IIDA, 2016. 

 

A Ergonomia tem uma data “oficial” de nascimento: 12 de julho de 1949, dia 

em que se reuniram pela primeira vez na Inglaterra, um grupo de cientistas 

interessados em discutir e formalizar a existência desse novo ramo de aplicação 

interdisciplinar da ciência. Muitos deles já se conheciam devido às pesquisas 

realizadas antes e durante a Segunda Guerra Mundial, e, como “subproduto” do 
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esforço bélico, seguiram-se as reuniões na Inglaterra, e que marcaram o início da 

Ergonomia, agora em tempo de paz, sendo os seus conhecimentos aplicados na 

vida civil, com o propósito de melhorar as condições de trabalho e a produtividade 

dos trabalhadores e beneficiando toda a população, culminando na segunda reunião 

em 16 de fevereiro de 1950, na qual foi proposta a adoção do neologismo 

ergonomics, formado pelos termos gregos ergon (trabalho) e nomos (regras, leis 

naturais), termo esse adotado na fundação da Ergonomics Research Society em 

1950, que mudou seu nome para Institute of Ergonomics & Human Factors em 2009 

(IIDA, 2016). 

O Brasil é considerado um país de industrialização tardia, nossa base 

econômica foi a agropecuária até 1936, e, com a mudança para o Estado Novo com 

Getúlio Vargas foi definida a prioridade para a industrialização, havendo em nosso 

país características de várias épocas. Atualmente, os mercados estão globalizados, 

com transferência rápida de recursos e difusão acelerada de meios de comunicação, 

existindo uma pressão (econômica, social, sindical) para que sejam aplicadas 

medidas ergonômicas em decorrência da pressão da fiscalização do trabalho, de 

sindicatos e do Ministério Público. No entanto, outro grande motivo do rápido 

desenvolvimento da Ergonomia no mundo foram as DORTs, que costumam ser 

muito dolorosas e incapacitantes, geram absenteísmo e ações trabalhistas de cunho 

indenizatório, sendo que o custo da não-ergonomia se torna maior do que a adoção 

de uma solução ergonômica (COUTO, 2014).  

 
3.3 ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO 
 
 

A AET visa observar, diagnosticar e corrigir uma situação real de trabalho, 

aplicando os conhecimentos de Ergonomia, diante de relações existentes entre 

demandas de doenças ocupacionais, acidentes e produtividade com as condições 

de trabalho, os sistemas e a organização do trabalho (IIDA, 2016).  

Na última década, preocupações com a avaliação de riscos inerentes à 

função e a ambientes laborativos têm se tornado rotineiras, e a avaliação funcional 

ergonômica analisará o indivíduo na realização de suas atividades no seu posto de 

trabalho, tais como posturas e movimentos do trabalhador, observando assim o risco 

de lesões ou sobrecarga capaz de prejudicar a sua saúde, através do método de 

observação direta e uso de recursos como fotos, filmagens e medições do corpo e 
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do mobiliário (ROCHA, 2012).  

Segundo Corlett e Manenica (1980), para a prática ergonômica é necessário 

valorizar uma visão abrangente da situação, caso contrário, o problema merecedor 

de atenção não será contemplado. As posturas adotadas podem, consequentemente, 

serem repetidas inúmeras vezes ao dia, diariamente por vários anos, podendo afetar 

a musculatura do indivíduo, como visto em investigações dos efeitos das posturas: a 

de Van Wely (1970) demonstrou uma forte correlação entre a postura laborativa e as 

queixas que chegavam no Centro Médico Industrial, o que o levou a criar uma tabela 

de correlações entre os locais de queixas álgicas e as características do local de 

trabalho para uso da Engenharia de Segurança, além de outro caso que é o estudo 

de Floyd e Ward (1966), no qual foi demonstrado que a posição encurvada da região 

dorsal alta desenvolvida por dois operadores resultava de um trabalho num nível 

muito baixo para sua altura (maquinário inapropriado para as condições 

antropométricas do trabalhador).  

A análise ergonômica da atividade efetivamente executada em situações 

reais ou de referência, contemplando no objetivo do projeto, a variabilidade humana 

e a tecnológica, demonstra as contradições e as dificuldades encontradas pelos 

trabalhadores durante sua atividade laborativa, não constituindo uma tarefa simples, 

haja vista a diversidade de variáveis envolvidas nesse processo, multiplicidade de 

fatores que influenciam sua adequabilidade, o que favorece uma ação de natureza 

interdisciplinar (AVIANI, ABRAHÃO, 2007).   

Deve-se procurar identificar, avaliar e prevenir os riscos ergonômicos; 

adaptar o trabalho de forma a reduzir o levantamento de peso, o empurrar e o puxar 

objetos pesados; adaptar o trabalho para reduzir a tensão, os movimentos 

repetitivos e a má postura e conscientizar os funcionários sobre a ergonomia e 

ajudá-los a melhorar sua atuação prática (OIT, OMS, 2014). 

 
 
3.4 QUESTÕES ERGONÔMICAS RELACIONADAS AO TRABALHO DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
 
 

As questões ergonômicas podem ser comparadas a um “iceberg”, que 

mostra uma parte visível, porém a parte invisível é muito maior, sendo que a parte 
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visível do problema ergonômico são as situações de trabalho causadoras de 

afastamento laborativo, tais como: hérnias de disco, lombalgias severas, tendinites 

importantes em ombro ou em punho, no entanto, existe um número bem maior de 

situações de trabalho que causam afastamentos menos severos, que podem 

corresponder a uma fase de exposição inicial, ou pode se tratar de outras situações 

menos graves, ou mesmo um número maior de situações de trabalho que não 

causam afastamento, mas causadoras de queixas ambulatoriais que precisam ser 

identificadas (COUTO, 2014). 

Classicamente, a saúde ocupacional trata da insalubridade (aspectos 

relacionados à higiene ocupacional) e da periculosidade (acidentes de trabalho), 

procurando para tanto, identificar riscos de diversas naturezas, que estejam efetiva 

ou potencialmente presentes nas situações de trabalho (MENDES, 2007). 

Os riscos associados aos distúrbios musculoesqueléticos são multifatoriais: 

físicos, psicossociais, socioculturais e organizacionais. Investigações recentes 

quanto a etiologia das doenças do trabalho, e, o tipos e graus de risco variam de 

acordo com as características individuais e as demandas ocupacionais. Os fatores 

de risco para os distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho são: 

posturas anômalas e prolongadas, flexão e torção do tronco, vibração e esforços 

repetitivos (THORNTON, 2004). 

Entre as enfermeiras do Hospital da Universidade de Ciências Médicas de 

Shiraz, Irã, foi observado que as desordens musculoesqueléticas representam a 

principal causa de lesões ocupacionais e incapacidade e os fatores de risco são 

relacionados com esforço como levantamento de peso e tarefas repetitivas 

(CHOOBINEH, 2006). 

Um estudo sobre a atividade do cuidador no atendimento domiciliar (“home 

care”) observou a necessidade de cuidado quanto a aspectos físicos e psicológicos 

do cuidador, uma vez que há sintomas de estresse e desenvolvimento de doenças 

osteomusculares, e, a exigência muscular e postural do cuidador na execução das 

atividades é apontada na incorporação de posturas inadequadas que somadas à 

inexperiência entre os cuidadores é um dos fatores contribuintes para o 

desempenho na atividade, influenciando no grau de exposição a movimentos mais 

bruscos, suscetíveis de lesões, e, alguns pontos mereceram destaque, tais como: 

pacientes ociosos, com importante limitação física, tomada de posturas impróprias 

pelo cuidador, principalmente ao levantá-lo, deitá-lo e auxiliar no deslocamento 
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(EISHIMA, ANDRADE NETO, LANDIM, 2010).  

Um estudo em enfermeiras na Inglaterra, utilizando o método OWAS, 

demonstrou que o percentual de posturas lesivas era significativamente maior 

quando elas realizavam tarefas de cuidado envolvendo sustentação dos pacientes 

na enfermarias de idosos, em comparação com as tarefas que não envolvam 

sustentação de paciente (tarefas inanimadas), sugerindo uma correlação entre a 

sustentação frequente de pacientes e taxas elevadas de lesões musculoesqueléticas 

e que a sobrecarga postural é mais frequente nas ações estáticas (HIGNETT,1996)    

Assim, as ações de saúde do trabalhador têm como foco as mudanças nos 

processos de trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho em toda a sua 

complexidade, por meio de uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e 

intersetorial, e, os trabalhadores, individual e coletivamente nas organizações, são 

considerados sujeitos e partícipes das ações de saúde, que incluem: o estudo das 

condições de trabalho, a identificação de mecanismos de intervenção técnica para 

sua melhoria e adequação e o controle dos serviços de saúde prestados (BRASIL, 

2001).              
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3.5 INSTRUMENTOS DE ESTUDO ERGONÔMICO 
 

Existem variados instrumentos de pesquisa ergonômica conforme 
demonstrado no quadro abaixo. 
 
        Quadro 2. Principais instrumentos de estudo ergonômico 
 

NOME DO INSTRUMENTO ANO AUTOR(ES) 

OWAS 1977 Karhu, Kansi, Kuorinka 

Diagrama de Áreas Dolorosas 1980 Corlett, Manenica 
Tabela de Borg     1985 Gunnar Borg    
Checklist de Michigan 1986 Lifshitz, Armstrong 
Questionário Nórdico 1987 Kuorinka et al. 
NASA-TLX (Task Load Index)  1988 Hart, Staveland 
SNOOK TABLES 1991 Snook, Cirello 
Método para avaliação de fadiga muscular 1992 Suzanne Rodgers 
Equação NIOSH 1991 Waters, Putz-Anderson, 

Garg, Fine. 
RULA 1993 McAtamney, Corlett 
Checklist de Keyserling et al. 1993 Keyserling; Brouwer;  

Silverstein. 
PLIBEL 1995 Kemmlert 
STRAIN INDEX 1995 Moore, Garg 
PATH (Posture, Activity, tools and Handling) 1996 Buccholz et al, 1996 
Checklist de Malchaire 1998 J. B. Malchaire  
QEC 1999) Li, Buckle 
REBA  2000 Hignett, McAtammey 
LUBA 2001 Kee, Karwowski 
OCRA 2004 Occhipinti, Colombini 
Filtro HSE 2002 Graves et al. 
Lista de Verificação Bases Biomecânicas, 
Fisiológicas e Antropométricas 

2004 Dul, Weerdmeester 

Censo Ergonômico  2014 Hudson Couto 
Checklist do Couto 2014 Hudson Couto 
Questionário quanto aos fatores de Organi-
zação do Trabalho  

2014 Hudson Couto 

Fonte: Diversos autores 

 

As organizações têm dado especial atenção ao trabalhador, visando expor 

sua preocupação com a qualidade de vida e sua satisfação com as funções 

desempenhadas no processo produtivo. Para avaliação sistemática dos postos de 

trabalho, a Ergonomia dispõe de ferramentas capazes de identificar problemas 

existentes, de maneira prática, simples e eficiente (SILVA, GONÇALVES NETO, 

BARBOSA, 2013). 
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A postura é, frequentemente, determinada pela natureza da tarefa ou do 

posto de trabalho, sendo que as posturas prolongadas podem prejudicar os múscu-

los e as articulações. As características do cargo determinam a melhor postura bási-

ca: sentada, em pé ou combinações sentada/em pé. As tarefas que exigem um lon-

go período sentado devem ser alternadas com outras que permitam ficar em pé ou 

andando (DUL, WERDMEESTER, 2012). 

Em trabalhos de ergonomia prática, observações in locu devem ser 

realizadas para identificar prováveis trabalhos causadores de problemas, e fornecer 

recomendações para eliminar os fatores de risco ergonômicos. Tem sido sugerido 

que as observações do ambiente de trabalho devem seguir um checklist, que servirá 

como uma orientação para garantir que alguns dos fatores de risco pouco evidentes 

não passem despercebidos (KEMMLERT, 1995). 

As ferramentas semiquantitativas se baseiam em observações direta ou indi-

reta, e, os dados são selecionados com base em perguntas e convertidos em esca-

las numéricas ou diagramas (LIGEIRO, 2010).  

A sintomatologia dolorosa e o desconforto são indícios de que o trabalho não 

é compatível com a capacidade do trabalhador, sendo considerados sinais de 

possíveis distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs) (IIDA, 2016). 

O Diagrama de Áreas Dolorosas, proposto por Corlett e Manenica em 1980, 

para auxílio visual do respondente quanto à identificação dos segmentos corporais 

que manifestam sintomatologia dolorosa ao final de um período de trabalho, divide o 

corpo humano (vista dorsal) em doze segmentos corporais simétricos. O grau de 

desconforto sentido, em cada um dos segmentos indicados no diagrama, é avaliado 

em seis níveis, que variam de 0 (“sem problema”) até o nível 5 (“insuportável”), 

marcados linearmente da esquerda para direita (IIDA, 2016). As principais 

vantagens do diagrama de áreas dolorosas são: fácil compreensão, possibilidade de 

fazer quantificações do desconforto em doze áreas corporais, permitir o 

autopreenchimento pelos trabalhadores, e, apesar da subjetividade, permite 

mapeamento fácil, rápido e barato de toda uma empresa com a identificação das 

máquinas, equipamentos e locais de trabalho de maior gravidade (níveis 4 e 5) 

(MAIA, 2008; IIDA, 2016). 

O Checklist criado por Couto (1998) avalia a sobrecarga física, com relação 

a contatos com quinas vivas, ferramentas vibratórias, carga e condições ambientais. 

A força realizada com as mãos, torna-se relevante quanto à movimentos de pinça, 
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duração do esforço, avaliando ainda, a postura e o ambiente de trabalho, além do 

esforço estático e a repetitividade, organização e ferramentas utilizadas. As 

alternativas de seleção das respostas são: “não” ou “sim”, onde “não” equivale à 

zero (0) e “sim” equivale a um (1). O critério de interpretação é dado pela somatória 

total dos pontos demarcados em cada alternativa, assim somente as alternativas 

assinaladas como “sim” (1) contam pontos. Esse Checklist não deve ser usado como 

ferramenta única em análise ergonômica, uma vez que não permite a definição se o 

trabalhador está sob risco de lesão, nem para determinar nexo de causalidade entre 

um distúrbio/lesão e seu trabalho. A partir dos resultados, o observador somará os 

pontos das 25 questões respondidas, ou seja, das questões que tiveram como 

resposta “sim” e identificará no critério de interpretação qual o índice de risco 

biomecânico: ausente, improvável, presente ou alto (COUTO, 2014). 

O Censo de Ergonomia do Couto é uma ferramenta formulada à base de 

questionário podendo ser auxiliada por entrevista, através da qual o trabalhador 

expressa sua percepção a respeito do posto de trabalho e da atividade que executa, 

informando se sente ou não desconforto, dificuldade ou fadiga, qual a intensidade, 

se está relacionado ou não ao trabalho, conferindo ao mesmo tempo sugestões de 

melhoria (COUTO, 2014). 

O Body Maping Questionnaire do HSE - Health and Safety Executive 

(Questionário de Mapeamento Corporal do HSE) é uma técnica que tanto os 

empregadores como o pessoal de segurança do trabalho podem usar para a 

obtenção de evidências sobre os efeitos do trabalho no corpo humano, podendo ser 

utilizado na identificação de conjunto de problemas que podem necessitar de 

investigação futura, além de encorajar os trabalhadores a refletir sobre as soluções 

para os problemas reportados. Os cientistas do HSE tem utilizado esse questionário 

na pesquisa da prevalência de distúrbios musculoesqueléticos numa variedade de 

setores, e seu embasamento é no Questionário Nórdico. O HSE é o órgão nacional 

regulador de saúde e segurança da Inglaterra e o seu papel é proporcionar 

ambientes de trabalho mais seguros e saudáveis (HSE, Annual Report and Accounts, 

2015/16).  

O SRQ (Self-Report Questionnaire) foi inicialmente aplicado por Harding e 

colaboradores em 1980, num estudo estabelecido pelo W.H.O. (World Health 

Organization) para investigar o adoecimento mental em quatro países em 

desenvolvimento (Colômbia, Índia, Sudão e Filipinas) e os coeficientes de validação 
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não são afetados por variáveis sociodemográficas. Por razões práticas, deve ser 

considerado um ponto de corte diferenciado para cada sexo (5/6 para homens, 7/8 

para mulheres). Baseado no estudo piloto de 1984, foi decidido que um pesquisador 

assistente deveria ler as questões para os avaliados que tivessem menos de oito 

anos de educação formal (MARI, WILLIAMS, 1986). 

O SRQ-20 é a versão adaptada de 20 itens do SRQ-30 para rastreamento 

de transtornos mentais não-psicóticos ou transtornos mentais comuns, que podem 

cursar com ansiedade, depressão, e, cujos sintomas podem ser insônia, fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas 

(LUDERMIR, MELO FILHO, 2002). 

O SRQ está recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

estudos comunitários e em atenção básica em saúde, especialmente em estudos 

ocupacionais, principalmente nos países em desenvolvimento, pela sua facilidade de 

uso, autoaplicabilidade, rápida aplicação e custo reduzido. A sua escala dicotômica 

(sim/não) para cada uma das suas questões, destina-se à detecção de sintomas, em 

caráter de triagem, sugerindo nível de suspeição (presença/ausência) de algum 

transtorno mental, mas não oferece diagnóstico do tipo de transtorno existente. 

Cada resposta afirmativa pontua com o valor 1 (um) para o escore final, por meio do 

somatório dos valores obtidos, que estão relacionados com a probabilidade da 

presença de transtorno não psicótico, variando de 0 (nenhuma probabilidade) a 20 

(extrema probabilidade). A versão em português do SRQ adotou os 20 primeiros 

itens para investigar morbidade não psicótica. São considerados aspectos positivos 

na utilização do SRQ-20 a sua fácil compreensão, rápida aplicação, diminuição dos 

custos operacionais, além de ser um instrumento padronizado internacionalmente, 

alcançando níveis de desempenho aceitáveis no tocante à sensibilidade, 

especificidade e valores preditivos (GONÇALVES, STEIN, KAPCZINSKI, 2008; 

SANTOS, ARAÚJO, PINHO, SILVA, 2010). 

O SRQ-20 foi validado por estudos internacionais e nacionais, com 

sensibilidade variando de 62,9% a 90%, e especificidade, de 44% a 95%, e, mais 

recentemente revalidado em 2008 por Gonçalves, Stein e Kapczinski. Como 

instrumento de triagem, suas questões são respondidas em sim ou não: quatro 

sobre sintomas físicos e 16 sobre distúrbios psicoemocionais, sendo que as 

respostas afirmativas pontuam 1 no somatório final dos valores. O escore final indica 

a probabilidade de presença de transtorno não-psicótico, variando de 0 (nenhuma 
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probabilidade) a 20 (extrema probabilidade). O cálculo dos escores, obtidos dos 

respondentes do instrumento, considera como respostas positivas o valor 1, e 

negativas as respostas com valor zero, utilizando-se como ponto de corte os valores 

7/8, permitindo caracterizar o participante como provável portador de distúrbios 

psíquicos menores (LUDERMIR, 2005; DUARTE, MORAES, 2016; GUIRADO, 

PEREIRA, 2016). 

Na prática atual da Ergonomia, frequentemente, as organizações assumem 

objetivos desafiadores de forma pouco racional, sem considerar as condições para 

que eles sejam atingidos e, consequentemente, tem havido sobrecarga sobre os 

trabalhadores. Deve-se avaliar a real condição para que as metas propostas sejam 

atingidas e fazer um planejamento do trabalho, considerando aqueles fatores 

arrolados no questionário semiestruturado quanto aos fatores de organização do 

trabalho (versão adaptada do Couto) de 2014: condições gerais; tecnologia 

adequada; matéria prima e material não ocasionadores de sobrecarga e método de 

trabalho e supervisão adequados. O objetivo dessa ferramenta é detectar os fatores 

relacionados à gestão do processo produtivo causadores de tensão e sobrecarga, 

identificar a origem básica desses fatores acima referidos, conduzindo a conclusão 

se o fator de organização do trabalho é pouco ou muito importante, com 

fundamentação na NR17 (COUTO, 2014).  
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4 METODOLOGIA 
 
4.1 TIPO DE ESTUDO  
 

A pesquisa foi descritiva, que como o próprio nome já diz, tem como objetivo 

a descrição exata dos fatos e fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 

1987). 

As pesquisas do tipo descritiva têm como objetivo principal a descrição das 

características de determinada população ou a descoberta da existência de 

associações entre variáveis, podendo em alguns casos superar a natureza descritiva 

e se aproximar da pesquisa explicativa (GIL, 2016). 

Essa pesquisa de campo foi também exploratória, que teve como finalidade 

a ampliação do conhecimento a respeito de um determinado fenômeno.  

A pesquisa exploratória é desenvolvida com a finalidade de proporcionar 

“visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”, sendo utilizada 

especialmente quando o tema é pouco explorado, o que dificulta a formulação de 

hipóteses precisas e operacionalizáveis (GIL, 2016, p. 27). 

Quanto ao tipo de observação, o presente estudo foi de observação 

estruturada ou sistemática, que apresenta uma estrutura predeterminada e segue 

um plano específico na sua aplicação (ZANELLA, 2009). 

 

4.2 DESIGN DO ESTUDO  
 

Foi empregada a técnica de observação direta do comportamento das 

agentes comunitárias de saúde, observando-se as posturas por elas assumidas 

durante as visitas domiciliares com o registro por escrito nos instrumentos escolhidos.  

Essa observação foi contínua, sem interrupção, durante toda a visita 

domiciliar. Depois o resultado do que foi observado foi descrito, analisado e 

interpretado. A principal vantagem da observação direta é o seu realismo para evitar 

qualquer interferência da pesquisadora com os participantes da pesquisa, logo serão 

evitados comentários sobre a atividade observada. 

A agente comunitária de saúde foi observada durante o atendimento 

domiciliar e os registros foram realizados durante o circuito. A aplicação dos 

questionários se deu conforme a melhor oportunidade, antes ou depois da visita 
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domiciliar.  

A pesquisa se iniciou com a resposta do questionário, composto dos 

seguintes blocos: dados pessoais autorreferenciados, que inclui dados 

sociodemográficos, socioeconômicos e ocupacionais (anexo I). Em seguida,  

passou-se para o Body Maping Tool (anexo II), que através do referenciamento da 

sintomatologia dolorosa com evolução temporal e de sua localização permitirá 

correlacionar com os aspectos fáticos presenciados na visita domiciliar. Depois 

aplicou-se a versão adaptada do Questionário do Couto (anexo III) para a avaliação 

dos fatores de organização do trabalho, e finalmente foi respondido o Self-Reporting 

Questionnaire - SRQ-20 (anexo IV) que destina-se à triagem das condições 

psicoemocionais das agentes comunitárias de saúde.  

A ACS foi acompanhada pela pesquisadora no seu percurso até o domicílio 

do usuário da unidade de saúde da família, assim como o seu retorno à referida 

unidade e foram anotados todos os aspectos ergonômicos relevantes, tais como 

condições do ambiente, vestimenta e materiais, tarefas executadas, queixas e 

percepções reportadas, assim como as demandas ergonômicas, utilizando-se para 

isso dos três instrumentos de pesquisa acima mencionados. 

Esse estudo foi, também, de análise qualitativa, obtida pelo estudo de 

campo, em que o elemento humano continua sendo fundamental. Segundo Gil 

(2017), mediante o auxílio de uma teoria pode-se verificar por trás dos dados a 

existência de uma série complexa de informações, um grupo de suposições sobre os 

efeitos dos fatores sociais no comportamento e atuação de cada grupo. 

A pesquisadora se compromete a guardar os dados coletados das 

participantes da pesquisa durante um período de cinco anos a partir da data da 

defesa da dissertação, assim como não cedê-los a outra instituição ou a outro 

pesquisador, nem mesmo divulgá-los fora de publicação científica. Esses dados, sob 

a forma de formulários e as informações salvas em pen drive, ficarão em local 

reservado em seu domicílio, numa pasta destinada a essa finalidade. Após esse 

período de cinco anos, os dados coletados em papéis serão descartados por 

incineração e as informações constantes no pen drive serão apagadas. 

 
4.3 CENÁRIO  
 
 

O estudo foi realizado no Centro de Saúde Escola Lapa pertencente à Área 
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Programática (AP) 1.0, no município do Rio de Janeiro, que iniciou suas funções em 

janeiro de 2001 a partir de convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde 

do Rio de Janeiro e o Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá (Regimento 

Interno da Unidade de Saúde da Família - Lapa). 

A Localização da AP 1.0 é na Rua do Riachuelo n. 43, Centro, CEP 20230-

010, Rio de Janeiro, e sua área de abrangência é o Centro de Saúde Escola Lapa, 

que é formada por uma área contígua, formando um quadrilátero que compreende 

as seguintes ruas: Rua do Riachuelo, Rua do Lavradio, Avenida Gomes Freire, Rua 

dos Inválidos, Praça João Pessoa, Avenida Mem de Sá e Rua do Rezende, sendo  

composto de duas equipes (a 1005 e a 1040), totalizando onze ACS. A área é 

dividida em onze micro-áreas e cada micro-área se encontra sob a responsabilidade 

de uma agente comunitária de saúde. O Centro de Saúde Escola Lapa integra um 

dos cenários de ensino-aprendizagem para alunos do Curso de Medicina e de outros 

diferentes cursos da área da saúde da Universidade Estácio de Sá (Regimento 

Interno da Unidade de Saúde da Família - Lapa).  

 
4.4 SUJEITOS DA PESQUISA 
 

As onze Agentes Comunitárias de Saúde, que atuam no Centro de Saúde 

Escola Lapa, no Rio de Janeiro. Essas agentes estão distribuídas em duas equipes 

de agentes comunitárias de saúde, a equipe 1005 com seis agentes e a equipe 1040 

com cinco agentes. 

Os critérios de inclusão dos participantes da pesquisa: 

• Estar em atividade; 

• Concordar em participar voluntariamente da pesquisa; 

• Dispor-se a assinar o TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido) proposto pela Resolução n.º 466/2012. 

Os critérios de exclusão são:  

• Estar afastado da atividade de ACS por algum motivo; 

• Não aceitar participar da pesquisa.  
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4.5 ÉTICA NA PESQUISA 
 

O Estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Estácio, de 

acordo com a Resolução n.º 466/12, na qual toda pesquisa envolvendo seres 

humanos deve atender aos fundamentos éticos e científicos pertinentes.  

O parecer do CEP (CAAE 76465617.3.0000.5284) favorável ao projeto foi 

emitido em 25 de novembro de 2017 (apêndice I). 

As participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), que lhes garante o sigilo de identidade, conforme orientação do 

CEP da Estácio (apêndice II). 
 

4.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

4.6.1 INSTRUMENTOS USADOS 

A coleta de dados foi obtida através da aplicação das seguintes ferramentas, 

pela pesquisadora que acompanhou os ACS, durante as visitas domiciliares: o Body 

Maping Tool (HSE, 2016) - anexo II, a versão adaptada do Questionário do Couto 

(anexo III) para avaliação dos fatores de organização do trabalho e a versão 

adaptada do Self Reporting Questionnaire (SRQ-20) - anexo IV.  

4.6.2 COMO FORAM USADOS  

Os aspectos ergonômicos, fruto da observação direta, foram lançados no 

instrumento de pesquisa, que contém uma parte referente a dados pessoais 

autorreferenciados, como informações sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, 

quantitativo de filhos, renda individual e familiar, escolaridade), aspectos 

ocupacionais (categoria profissional, regime de trabalho semanal, tipo de vínculo, 

experiência profissional, tempo de trabalho na ESF, antecedente de acidentes de 

trabalho), queixas de saúde e antecedentes patológicos, dentre outros, além  da 

observação direta do ambiente de trabalho e da atividade estudada durante a visita 

domiciliar, acrescida da verbalização das agentes comunitárias de saúde quanto a 

manifestações corporais de dor, desconforto, dormência, formigamento ou 

sensações físicas que foram transcritas na ferramenta de estudo. 

O Body Maping Tool é um questionário capaz de discriminar o acometimento 
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de sintomatologia nas diferentes áreas corporais, correlacionando com o aspecto 

temporal (nos últimos 3 meses e nos últimos sete dias), investigando se há um nexo 

de causalidade com o trabalho. Na presente análise não foi considerado o aspecto 

intensidade das manifestações dolorosas em função das diversas interferências 

possíveis nessa questão. 

Consideramos como intercorrências durante a realização da VD qualquer 

situação de agressão física ou verbal praticada pelo visitado, seus familiares ou 

pessoas com quem o visitado mantenha convívio, assim como o previsto no artigo 

331 do Código Penal Brasileiro ou quaisquer situações que venham impedir a plena 

realização da visita domiciliar. Interrupções temporárias com a posterior retomada do 

procedimento não serão consideradas intercorrências, desde que não prejudiquem o 

bom andamento da pesquisa.  

Na pesquisa, o peso corporal e a altura das agentes para o cálculo do IMC 

(Índice de Massa Corporal) foi obtido com o apoio da balança antropométrica da 

marca Welmy, modelo R-110, e a pesagem da carga transportada por cada uma das 

agentes foi efetuada com o auxílio da balança pediátrica digital da marca Welmy, 

modelo109e, de fabricação nacional, presentes no CSE Lapa. 

A avaliação da temperatura ambiente foi fornecida pelo aplicativo 

AccuWeather, capaz de fornecer a previsão do tempo local e o relatório do clima. 

Esse aplicativo fornece previsões de hora em hora e de minuto em minuto, com 

elevada acurácia, através dos aplicativos AccuWeather premiados disponíveis 

para smartphones, tablets, wi-fi grátis e internet móvel via AccuWeather. com.   

As informações relativas a distância e tempo percorridos no deslocamento 

das agentes para a realização das visitas domiciliares foram provenientes do 

aplicativo Runtastic GPS Running App, utilizado frequentemente como gerenciador 

de treino. 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação dos questionários 

contendo as três ferramentas empregadas, assim como informações da observação 

direta das visitas domiciliares, tendo como participantes da pesquisa um grupo de 

onze agentes comunitárias de saúde do Centro de Saúde Escola Lapa, localizado no 

Centro do município do Rio de Janeiro. 
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4.6.3 COLETA DE DADOS  

 
A própria pesquisadora realizou a coleta de dados em fevereiro de 2018. 

O total das participantes da pesquisa responderam o instrumento de 

pesquisa composto por quatro blocos de questões: dados pessoais 

autorreferenciados (anexo I), Body Maping Tool (anexo II), a versão adaptada do 

Questionário de fatores organizacionais do Couto (anexo III) e o SRQ-20 para 

avaliação dos sintomas psicoemocionais das agentes comunitárias de saúde (anexo 

IV). 

 

4.7 ANÁLISE DE DADOS  
 

Foi realizado estudo descritivo e observacional durante as visitas 

domiciliares através dos surveys ou levantamentos de dados.  

Os resultados encontrados foram interpretados mediante uma estatística 

descritiva dos dados obtidos. 

Considerando o fato dos transtornos mentais não possuírem características 

unidimensionais (OMS, 2001), não foram analisadas cada uma manifestações das 

perguntas do SRQ-20, uma vez que estas não estabelecem relações homogêneas 

entre os componentes da escala, e, também, pelo fato de que nenhuma das agentes 

comunitárias de saúde do presente estudo atingiu o ponto de corte (8 pontos). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 
 
5 RESULTADOS 
 
5.1 SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

No presente estudo, a amostra foi total e a idade mínima foi de 21 e a 

máxima de 65 anos (média: 42,3 anos; mediana: 42 anos, desvio padrão:12,1).  

A maioria das agentes (oito agentes ou 72,7%) se autorreferenciavam como 

de cor parda e as outras 3 agentes (27,3%) de cor branca. 

O estado civil predominante é solteira (45,4%), seguido do casada (36,4%) e 

da união estável (18,2%), conforme visto na tabela 1. 

Quanto ao número de filhos, três ACS não têm prole constituída; três ACS 

têm um filho; três têm dois filhos e apenas duas ACS têm três filhos (média de filhos 

entre as agentes: 1,4), conforme a tabela 2.  

Das onze agentes (amostra total), seis (54,5%) referem ser as responsáveis 

exclusivas pelo sustento familiar, sendo que dessas seis, cinco (45,4%) são solteiras 

e apenas uma (9,1%) é casada. Já as outras cinco agentes (45,5%), três são 

casadas e duas em união estável, e referem não serem as responsáveis exclusivas 

pelo sustento familiar, uma vez que todas tem companheiro com quem podem contar 

para dividir as despesas. 

Todas as onze agentes (100% da amostra) têm vínculo empregatício com a 

Universidade Estácio de Sá e contrato celetista, e, convivem rotineiramente com a 

prestação da apoio à atividade acadêmica dos alunos de graduação da referida 

universidade, principalmente nas visitas domiciliares (tabela 2). 

A média de renda individual é de R$ 1.110,36 (1,16 salários mínimos), 

mediana de R$ 1.100,00 (1,1 salários mínimos). A média da renda média familiar é 

de R$ 2.152,72 (2,25 salários mínimos), e, a mediana da renda familiar é de R$ 

2.300,00 (2,4 salários mínimos), fato que sugere que as ACS que não são 

responsáveis exclusivas pelo sustento familiar, devido ao auxílio econômico 

prestado pelo companheiro, têm uma disponibilidade econômica duplicada em 

relação àquelas responsáveis exclusivas pelo sustento da família.   

Foi utilizado como referência quanto ao rendimento individual e familiar das 

agentes comunitárias de saúde, o valor do salário mínimo de R$ 954,00 (novecentos 

e cinquenta e quatro reais) que entrou em vigor a partir de primeiro de janeiro de 

2018, conforme Decreto Presidencial nº 9.255, de 29 de dezembro de 2017. 
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Tabela 1. Distribuição do número e porcentagem das agentes comunitárias de saúde 

segundo variáveis sociodemográficas - Lapa, RJ, Brasil, 2018 

Variáveis                                                    n                                         % 
Faixa etária(anos) 
20 ˫ 30                                                        1                                       9,1 

30 ˫ 40                                                        4                                       36,3 

40 ˫ 50                                                        3                                       27,3 

50 ˫ 60                                                        2                                       18,2 

60 ˫ 70                                                        1                                       9,1 

Estado civil 

União estável                                              2                                      18,2 

Casada                                                       4                                       36,3 

Solteira                                                       5                                       45,5 

Escolaridade 

Segundo grau completo                             4                                       36,4 

Superior incompleto                                   7                                       63,6 

Tempo de trabalho ESF (anos) 

≤ 01                                                            1                                       9,1 

01 – 05                                                       4                                       36,4 

≥ 05                                                            6                                       54,5 

Experiência prévia serviços de saúde 

Sim                                                             4                                       36,4 

Não                                                             7                                       63,6 

Treinamento prévio 

Sim                                                             7                                       63,6                                                             

Não                                                             4                                       36,4 

Classificação nutricional 

Peso normal                                               3                                       27,3 

Sobrepeso                                                  6                                       54,5 

Obesidade                                                  1                                       9,1 

Baixo Peso                                                 1                                        9,1 
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A maioria das ACS (sete ou 63,6%) refere não ter tido experiência prévia em 

serviços de saúde antes de serem contratadas, enquanto quatro (36,4%) afirmaram 

que já tiveram alguma experiência em serviços de saúde (tabela 1).  

Segundo relato, dessas sete ACS que não tinham experiência prévia em 

serviços de saúde, cinco (71,4%) referiram apenas o Curso Introdutório para Agente 

Comunitário de Saúde (uma semana de duração) e apenas duas cursaram tanto o 

Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde como o curso Técnico em 

Agente Comunitário de Saúde da Fiocruz de aproximadamente dois anos de 

duração (quadro 3).   

Quanto ao curso de treinamento prévio antes de trabalhar na Estratégia de 

Saúde Família, sete (63,6%) afirmaram ter tido o curso antes do início da atividade, 

e as outras quatro (36,4%) afirmaram que só tiveram o curso após a atuação prática 

(tabela 1).  

Quanto à escolaridade, sete ACS (63,6%) referiram nível superior incompleto 

por estar cursando uma graduação na própria Universidade Estácio de Sá e as 

outras quatro (36,4%) referiram segundo grau completo (tabela 1). 

Na classificação nutricional baseada no IMC, três ACS tiveram o peso 

normal; seis sobrepeso; uma obesidade e uma baixo peso. Portanto, nessa amostra, 

houve sete ACS acima do peso (63,6%), ou seja, uma obesa (9,1%) e seis com 

sobrepeso (54,5%) como consta na tabela 1.   

Quando indagadas a respeito do antecedente de acidente de trabalho, dez 

ACS negaram qualquer tipo de acidente em toda a sua vida laborativa, e, apenas 

uma ACS relatou lesão corto-contusa na face, em decorrência de contusão 

acidental, no interior da unidade de saúde, causada pelo desligamento inadvertido 

da luz elétrica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 
 
Tabela 2. Distribuição do número e porcentagem das agentes comunitárias de saúde 

segundo variáveis sociodemográficas - Lapa, RJ, Brasil, 2018 

Número de filhos                                                    n                                   % 

0                                                                               3                                  27,3 

1                                                                               3                                  27,3 

2                                                                               3                                  27,3 

3                                                                               2                                 18,1 

Renda Familiar                                                       n                                    % 

1.000 ˫ 1.200                                                            5                                 45,5 

≥ 2.300                                                                     6                                  54,5 

Responsável pelo sustento familiar integral        n                                   % 

Sim                                                                           6                                  54,5 

Não                                                                           5                                  45,5 

___________________________________________________________________ 

 Atividades antes de ser ACS                                n                                   %                                   

Não tinha (primeiro emprego)                                   1                                  9,1 

Comércio                                                                   4                                  36,4                                              

Costureira                                                                  1                                  9,1 

Função administrativa                                               1                                  9,1 

Auxiliar de serv. saúde                                              3                                  27,2  

Cuidadora de idosos                                                 1                                  9,1 

Vínculo empregatício                                              n                                   % 

Universidade Estácio de Sá                                     11                                 100 

Tipo de contrato                                                      n                                   % 

Celetista                                                                   11                                 100 

 

 

As características sociodemográficas e profissionais predominantes entre as 

participantes das pesquisa foram: 

Todas são mulheres, maioria pardas, adultas jovens, solteiras, com ensino 

superior incompleto, maioria (54,6%) é mãe de 1 a 2 filhos, cuja ocupação prévia em 

sua maioria era comerciária, a maioria (63,63%) das ACS estão acima do peso, cuja 
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renda familiar média mensal é de 2,25 salários mínimos e que atua na mesma 

equipe de saúde a cerca de 08 anos (99,5 meses), a maioria (sete ou 63,6%) refere 

não ter tido experiência prévia em serviços de saúde antes de serem contratadas e a 

maioria (63,6%) afirmaram ter tido o curso antes da atuação prática como agente 

comunitária de saúde e todas as ACS concluíram o curso de qualificação básica 

exigido pela Lei n. 11.350, de 05 de outubro de 2006. 

 

O quadro abaixo é resultante dos dados extraídos do instrumento da 
pesquisa denominado dados pessoais autorreferenciados (anexo I). 

 
Quadro 3. Dados socioeconômicos e profissionais das agentes comunitárias de 
saúde do Centro de Saúde Escola Lapa 

 
 

 
 
 

O tempo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família variou de 10 meses 

(0,8 anos) a 192 meses (16 anos), média de 99,5 meses (08 anos e 03 meses), 

conforme tabela 3. 

 

 

 

ACS Renda  

Individual 

(R$) 

Renda 

familiar 

(R$) 

Tempo de 

trabalho na 

ESF 

(anos) 

Treinam. 

prévio 

Exper. 

prévia 

serv. de 

saúde 

Curso 

Introd. 

ACS 

Curso 

Técn. ACS 

(FIOCRUZ) 

1 1.090 2.600 16 sim sim sim sim 

2 1.200 5.000 10 não não sim não 

3 1.200 2.300 14 não sim sim sim 

4 1.000 1.000 13 sim sim sim sim 

5 1.120 3.000 0,8 sim não sim não 

6 1.000 3.000 3 sim não sim não 

7 1.000 1.000 3 não não sim não 

8 1.000 1.000 1,75 sim sim sim não 

9 1.180 1.180 1,58 não não sim não 

10 1.100 1.100 15 sim não sim sim 

11 1.324 2.500 13 sim não sim sim 
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5.2 OBSERVAÇÕES ERGONÔMICAS 

5.2.1 CONDIÇÕES ERGONÔMICAS DO AMBIENTE  

A pesquisadora acompanhou cada ACS do CSE Lapa em uma visita 

domiciliar e observou o seguinte: todas as ACS efetuaram o deslocamento a pé, sob 

a exposição solar, temperatura média do ambiente de 30,5º C, percorreram uma 

distância para chegar ao local da VD que variou de 190 a 710 metros (distância 

média de 380 m), o tempo gasto no deslocamento apresentou uma média 

aproximada de dezessete minutos e a duração da VD teve uma duração média 

aproximada de 21 minutos (quadro 4). 

No deslocamento de ida, oito ACS (72,7%) foram para a VD com o dia 

quente e manifestaram sensação de calor (3 com dia ensolarado e 5 com o sol 

encoberto), e três ACS (27,3%) referiram sensação de abafamento, apesar do dia 

estar nublado. 

No deslocamento de retorno à unidade de saúde, oito ACS retornaram com 

o dia quente e manifestaram sensação de calor; duas ACS referiram sensação de 

conforto térmico e uma ACS referiu sensação de abafamento, apesar do dia estar 

nublado. 

Tabela 3. Aspectos relacionados às condições ambien tais e ergonômicas do 
trabalho das agentes comunitárias de saúde 

Agente Tempo na ESF 
(meses) 

Temp. ambiente 
VD (Celsius) 

Carga transpor-
tada na VD (Kg)  

nº itens trans-
portados 

1 192 25 3,1 2 
2 120 29 1,8 1 
3 168 29 3,5 2 
4 156 37 2,3 2 
5             10 36 1,5 1 
6 36 36 2,8 2 
7 36 28 1,5 1 
8 21 31 1,6 1 
9 19 30 2,7 2 
10  180 28 1,8 1 
11  156 27 1,9 2 

Média   99,5   30,5 2,2   1,5 
Desvio-padrão    74,3 4,0 0,7   0,5 
Mediana    120,0   29,0 1,9   2,0 
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Não houve locais de visita domiciliar distantes da unidade de saúde, nem 

percursos de longa duração e as temperaturas mantiveram-se estáveis, clima 

quente, o que é esperado na estação de verão de um país tropical. 

5.2.2 CONDIÇÕES INDIVIDUAIS DAS AGENTES COMUNITÁRIA S DE SAÚDE 

 

Esse subcapítulo será dividido da seguinte forma: 1) vestuário e acessórios 

usados pelos ACS; 2) carga transportada; 3) aspectos do local de entrada da visita 

domiciliar; 4) condições ambientais e ergonômicas na visita domiciliar. 

5.2.2.1 Vestimenta e acessórios utilizados pelos agentes comunitários de saúde nas 

visitas domiciliares observadas 

 

Blusa: dez ACS estavam com a blusa de malha do uniforme (manga curta e 

de algodão), uma ACS com blusa de alça por baixo do colete do uniforme. 

Colete do uniforme: apenas quatro ACS usavam o colete azul do uniforme, 

sendo que duas delas referiram que o colete esquenta e deveria ser confeccionado 

com material que permitisse uma maior transpiração. Essas ACS comentaram que o 

colete é prático, tem vários bolsos e compartimentos que permitem a colocação das 

canetas e objetos pessoais, incluindo dinheiro. Apesar dessa praticidade, poucas 

agentes estavam usando o colete. 

Calça: seis ACS usavam calça jeans, três usavam calça de tecido na cor 

preta e duas usavam calça de malha na cor preta. As cinco ACS que não usavam 

calça jeans optaram pelo tecido ou malha por julgá-los mais confortáveis. Houve 

comentários de algumas ACS que outras unidades de saúde permitem o uso da 

bermuda, o que não ocorre no CSE Lapa.  

Calçado: numa observação não sistematizada, foi possível perceber que 

nove ACS (81,8%) utilizavam tênis, apesar de aparentemente não ter o devido 

amortecimento para longas caminhadas. As outras duas ACS usavam calçados 

visivelmente inapropriados para a atividade: sapato de couro aparentemente 

confortável, no entanto, sem amortecimento para caminhada e sapatilha de 

mocassim, solado totalmente plano, sem sequer nenhuma elevação na região de 

apoio do calcanhar. 

Comentários adicionais: apenas uma ACS fez uso do guarda-chuva pessoal 
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como meio de proteção contra a chuva no retorno à unidade de saúde.  

Fui informada que não é disponibilizado filtro solar para a VD e no uniforme 

consta um chapéu para proteção do sol, mas nenhuma ACS foi vista utilizando-o. 

Foi observado que apenas quatro ACS estavam usando o colete do 

uniforme, e dessas apenas duas o consideravam quente. Não houve comentários 

negativos a respeito dos calçados utilizados. Das nove ACS (81,8%) que usavam 

tênis na VD, duas ACS referiram que o tênis oferecido pela prefeitura do Rio de 

Janeiro, por ser constituído de material impermeável, oferecia proteção ao pisar em 

locais da via pública que porventura tivessem coleções hídricas.  

O uniforme completo das ACS do CSE Lapa se encontra na figura 3.   

 

 

      Figura 3. Vestimenta completa do agente comunitário de saúde do CSE Lapa 
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5.2.2.2 Carga transportada 

 

O valor médio da carga transportada por todas as agentes comunitárias de 

saúde foi de 2,2 quilogramas, enquanto que a média/mediana das ACS que 

transportavam apenas um item era 1,6 kg e das que transportavam dois itens, a 

carga variava de 1,9 a 3,5 Kg (média de 2,7 Kg e mediana de 2,75 Kg), conforme 

tabela 3. 

Das onze agentes comunitárias de saúde, seis transportavam dois itens: 05 

ACS carregavam de 2,3 a 3,5 Kg e apenas uma ACS carregava menos de 2 Kg. Em 

contrapartida, as cinco ACS que transportavam apenas um item, a carga suportada 

era menor que a das agentes que transportavam dois itens: duas ACS com 1,5 Kg, 

uma ACS com 1,6 Kg e outras duas ACS com 1,8 Kg de carga. Portanto, essas 

cinco ACS que transportavam apenas uma única carga, suportavam uma carga 

abaixo do valor mínimo do peso suportado pelas ACS que transportavam dois itens, 

como pode ser constatada na tabela 3. 

 

5.2.2.3 Entrada do local da visita domiciliar 

 

Todas as onze ACS permaneceram em posição ortostática na entrada do 

local da visita domiciliar, aguardando para se dirigir ao domicílio, num período que 

variou de um a dez minutos, com uma média de tempo de espera de três minutos. 

Em referência à entrada dos domicílios visitados, temos a seguinte 

distribuição: nove tinham como entrada a portaria do edifício edilício, um a entrada 

era o portão da vila de casas, e um outro era a porta da frente do sobrado, que 

apresentava uma escada íngreme de madeira com cerca de trinta degraus, alguns 

desnivelados.  

Quatro ACS carregavam pasta plástica com papéis e mochila nas costas; 

três ACS carregavam uma bolsa; 02 ACS prancheta com papéis e bolsa e as outras 

duas ACS carregavam apenas um item: uma ACS mochila e a outra ACS pasta 

plástica com papéis.  



68 
 
 
5.2.2.4 Condições ambientais e ergonômicas na visita domiciliar 

 

Em três visitas domiciliares, a iluminação e a ventilação eram naturais, com 

sensação de calor e as temperaturas do ambiente eram de 28º, 30º e 36º C.  

Em duas visitas domiciliares em que tanto a iluminação e a ventilação eram 

naturais e que proporcionavam a sensação de conforto térmico, os valores de 

temperatura ambiente constatados foram os menores (temperatura ambiente: 25º e 

27º C), fato esse que sugere que os dias menos quentes favorecem o conforto 

térmico, apesar do estudo ter sido realizado no período do verão. 

Apenas três ACS (27,3%) referiram sensação de conforto térmico, enquanto 

as demais oito ACS (72,7%): cinco ACS referiam calor; duas referiam desconforto 

térmico e uma outra referiu sensação de abafamento, portanto fora das condições 

de confortabilidade.  

Todas as quatro ACS que realizaram anotações escritas durante a VD 

referiram baixa iluminância, sugerindo haver desconformidade com a NR-17. 

Diante do exposto, é possível concluir que o índice de temperatura efetiva 

estava acima do preconizado pela NR-17 (valor de referência: entre 20 e 23º C), e, 

portanto em desacordo com a NR-17. 

Não há como desconsiderar, também, a influência de aspectos estruturais da 

engenharia de construção dos domicílios visitados que provavelmente interferem 

nas condições percebidas.  

No domicílio da pessoa visitada, cinco agentes comunitárias de saúde 

puderam sentar-se logo após a chegada ao local. Das demais seis ACS, três 

permaneceram em ortostase durante todo o período da visita domiciliar e as outras 

três ACS (27,2%) ficaram em ortostase por até dez minutos e após esse período 

puderam sentar-se, alternando entre a posição ortostática e a posição sentada. 

Quanto à análise postural, apesar da maioria das ACS terem podido assumir 

a posição sentada (72,7%), foi percebido que houve um predomínio de posições 

dinâmicas em detrimento das estáticas, durante a execução das tarefas nas visitas 

domiciliares, o que é justificado pela própria necessidade da realização de tarefas 

variadas e do atendimento a múltiplas demandas na própria unidade de saúde. 

Portanto, do total da amostra, apenas três ACS (27,3%) permaneceram em 

ortostase durante toda a duração da visita domiciliar, duas ACS por dez minutos e 

uma outra por quinze minutos. 
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Houve oito ACS que puderam sentar-se durante a VD, sendo que a maioria, 

isto é, cinco ACS permaneceram na posição sentada durante toda a realização da 

visita domiciliar, num período que variou de 15 a 50 minutos. As outras três ACS, 

alternaram a posição ortostática com a posição sentada, uma ACS permaneceu em 

ortostase por apenas dois minutos e depois sentou-se, e as outra duas ACS 

permaneceram em ortostase por dez minutos e depois puderam sentar-se. 

Nenhuma ACS manifestou queixas quanto às condições de higiene do local 

da visita domiciliar, nem quanto à percepção de odores desagradáveis. 
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Quadro 4. Descrição das condições ergonômicas do ambiente externo no 
deslocamento para a visita domiciliar 
 

 

 

 

 

 

ACS Deslocamento ida  Deslocamento volta  Temp.  Distância  
(metros) 

Tempo  
(minutos)  

 

1 

Tempo nublado 
Sem chuva 
Sensação abafamen-
to 

Tempo nublado 
Chuva moderada  
Sensação abafamento 

 

25 

 

190  

 

10 

 

2 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

 

29 

 

500 

 

17 

 

3 

Tempo quente 
Sol encoberto 

Sensação de calor 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

 

29 

 

510 

 

18’ 30’’ 

 

4 

Tempo extrema/ 
quente 
Ensolarado 
Sensação de calor 

Tempo extrema/ quente 
Ensolarado 
Sensação de calor 

 

37 

 

240 

 

08 

 

5 

Tempo extrema/ 
quente 
Ensolarado 
Sensação de calor 

Tempo extrema/ quente 
Ensolarado 
Sensação de calor 

 

36 

 

480 

 

15 

 

6 

Tempo extrema/ 
quente 
Ensolarado 
Sensação de calor 

Tempo extrema/ quente 
Ensolarado 
Sensação de calor 

 

36 

 

710 

 

53 

 

7 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

 

28 

 

450 

 

17 

 

8 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

 

31 

 

530 

 

18’ 15’’ 

 

9 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

Tempo quente 
Sol encoberto 
Sensação de calor 

 

30 

 

130 

 

11 

 

10 

Tempo nublado 
Sem chuva 
Sensação de abafa-
mento 

Tempo nublado 
Chuva fina 
Sensação de conforto 
térmico 

 

28 

 

120 

 

09 

 

11 

Tempo nublado  
 Sem chuva 
 Sensação de abafa-
mento 

Tempo nublado  
Sem chuva  
Sensação de 
abafamento 

 

27 

 

320 

 

10 
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5.2.3 ATIVIDADE REAL 

O quadro a seguir demonstra o trabalho real observado pela pesquisadora 
durante a realização das visitas domiciliares.  

Quadro 5. Tarefas das agentes comunitárias de saúde observadas nas visitas 
domiciliares  
 
TAREFAS REALIZADAS NAS VISITAS DOMICILIARES Quantidade de ACS 

Conversou com a pessoa visitada  6 

Interrogou sobre o estado de saúde das pessoas visitadas 9 

Ouviu as manifestações de insatisfação de indivíduos visitados 1 

Interrogou sobre o uso e a oferta de medicamentos 9 

Realizou anotações escritas durante a visita domiciliar  4 

Orientou sobre a marcação de consulta e validade da receita 2 

Orientou sobre o encaminhamento ao especialista  1 

Orientou familiar sobre medidas sanitárias referentes ao contato 
com animais domésticos (idosa acamada) 

1 

Verificou o cartão de marcação de consultas 1 

Verificou o abastecimento de medicações 2 

Verificou o abastecimento de insumos de cuidado médico  1 

Leu as medicações prescritas no receituário 1 

Explicou sobre o esquema de uso de medicações 1 

Entregou medicamentos de uso contínuo 1 

Entregou insumos de cuidado médico 1 
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O quadro a seguir mostra a distribuição semestral das atividades entre as 
agentes comunitárias de saúde das duas equipes do Centro de Saúde Escola Lapa. 
Esse informativo encontra-se fixado no mural da sala de reunião de equipe. 
 
Quadro 6. Organização semestral das atividades agentes comunitárias de saúde do 
Centro de Saúde Escola Lapa  

 
 

2018.1 Organização das Agentes Comunitárias de Saúde – CSE Lapa 

Eq ACS 
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE MANHÃ TARDE MANHÃ 

1 
0 
0 

 5  

1 caminh Comput VD/VIG. VD/VIG Acolhim VD/VIG Caminh VD/VIG VACINA 

2 VD/VIG VD/VIG Comput VD/VIG VD/VIG Acolhim VD/VIG VACINA VD/VIG 

3 VD/VIG Acolhim VD/VIG VACINA VD/VIG Comput VD/VIG VD/VIG VD/VIG 

4 VD/VIG VD/VIG VD/VIG Acolhim VD/VIG Vacina VD/VIG Comput VD/VIG 

5 VD/VIG VD/VIG COLETA VD/VIG Comput VD/VIG Acolhim VD/VIG VD/VIG 

6 VD/VIG VD/VIG VACINA VD/VIG VD/VIG VD/VIG Comput Comput VD/VIG 

1 
0 
4 

 0  

1 Acolhim VD/VIG VD/VIG VD/VIG Vac/Gr VD/VIG Vacina VD/VIG VD/VIG 

2 VD/VIG VD/VIG Acolhim Comput VD/VIG VD/VIG VD/VIG VD/VIG VD/VIG 

3 Comput VD/VIG. VD/VIG VD/VIG VD/VIG VD/VIG VD/VIG COLETA VD/VIG 

4 VACINA Comput VD/VIG VD/VIG COLETA VD/VIG VD/VIG VD/VIG VD/VIG 

5 VD/VIG 
Vacina/ 
Recriar Cidadania RODA VD/VIG VD/VIG VD/VIG Acolhim Comput 

            Fonte: Centro de Saúde Escola Lapa, 2018 
 

 

Legendas: Caminh: caminhada; Comput: computador; VD/VIG: visita domiciliar/ 

vigilância;  Acolhim: acolhimento.  

 

 

Grupo Caminhada - 2ª e 5ª feiras às 08:00 

Grupo Roda de Conversa - 3ª feira às 15:00 

Grupo Saúde e Cidadania - primeira 3ª feira do mês às 10:30 

Grupo Sexualidade para todos - 3ª feira às 15:00 

Grupo tabagismo - 3ª feira às 15:30 

Grupo Recriar - 2ª feira às 14:00 

Reunião de Equipe – tarde de 6ª feira 
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5.3 RESULTADOS DOS INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

Quadro 7. Síntese do resultado da história patológica pregressa e dos instrumentos da pesquisa 

ACS HPP BMT SRQ-20 Couto 

1 

Síndrome de Sjögren 

Hérnia discal cervical, 
dorsal e lombar 

Positividade: 

Cervical, dorsal alta, lombar baixa e 
coxa esquerda (3 meses e 7dias). 

Impedimento de realizar as ativida-
des normais nos últimos 3 meses. 

Piora nos últimos 3 meses: cervical, 
dorsal alta e lombar 

Negatividade 
(4 pontos) 

Dores cabeça 

Dorme mal 

Cansaço com facilidade 

Cansaço todo o dia  

03 itens de inadequação 

01 geral 
01 tecnologia de informação 
01 método de trabalho e supervisão 

2 

VCI (varicela e coque-
luche) 

Fasciite plantar  

Schistossomose 

Positividade: 

Cervical, ombro direito e dorsal alta 
nos últimos 3 meses. 

Só cervicalgia persistiu nos últimos 
7 dias. 

Sem impedimento atividades nor-
mais e sem nexo de causalidade ou 
piora nos últimos 3 meses. 

Negatividade 
(1 ponto) 

Humor depressivo (luto) 

01 item de inadequação 

01 tecnologia de informação 

3 

Herpes zoster (face) e 
tuberculose pulmonar 
na infância 

Herpes zoster inter-
costal (vida adulta)  

Gastrite 

Negatividade Negatividade 
(3 pontos) 

Somáticos: 
Dores de cabeça 
Desconforto estomacal 

Má digestão 

Nenhum item de inadequação 
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ACS HPP BMT SRQ-20 Couto 

4 
VCI (varicela)  

Pneumonia 

Negatividade Negatividade 
Zero ponto 

01 item de inadequação 

Método de trabalho e supervisão 

5 

VCI (varicela) 

Bronquite asmática 
Positividade: 
Joelho direito e em ambos os pés 
nos últimos 03 meses.  

Sem impedimento de realizar as 
atividades normais e sem nexo de 
causalidade. 

Negatividade 

(4 pontos) 

01 humor depressivo-
ansioso (tensão / preo-
cupação nas VDs) 

01 somático 

02 decréscimo de ener-
gia vital  

05 itens de inadequação 

01 tecnol. de informação 

04 mét. de trabalho e supervisão: 

Excesso pressão das chefias; 

Jornada diária excessiva; 

Dificuldade de relacionamento pessoal; 

Quantitativo insuficiente de pessoal 

6 

Hipertensão leve Positividade: 

Região dorsal alta nos últimos 3 
meses e em ambos os pés últimos 
7dias. 

Sem impedimento de realizar as 
atividades normais e sem nexo de 
causalidade ou piora nos últimos 3 
meses. 

Negatividade  

(2 pontos) 

01 humor depressivo-
ansioso (tensão/preocup. 
nas VDs) 

01 decréscimo de ener-
gia vital (trabalho traz 
sofrimento) 

05 itens de inadequação 

01 geral  

01 tecnologia de informação 

03 mét. de trabalho e supervisão: 

Tempo para realização das tarefas não 
é normal; sente-se tensa na maior par-
te da jornada; em situação de dificulda-
de a ajuda não vem da chefia 
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ACS HPP BMT SRQ-20 Couto 

7 

VCI (sarampo, 
varicela) 

Chikungunya 
(03/2017) 

Positividade: 

Região dorsal alta, ambos os joe-
lhos e tornozelos/pés nos últimos 3 
meses. 

Sem impedimento de realizar as 
atividades normais e sem nexo de 
causalidade ou piora nos últimos 3 
meses. 

Negatividade 

(2 pontos)  

01 somático (dorme mal)  

01 decréscimo de ener-
gia vital (cansa-se com 
facilidade) 

02 itens de inadequação 

01 tecnologia de informação 

01 mét. de trabalho e supervisão: 

Quantitativo insuficiente de pessoal 

8 

VCI (sarampo, varice-
la, rubéola, parotidite); 

Pneumonia (infância) 

Tendinite no ombro 
direito 

 

Positividade 

Ombro dir. nos últimos 3 meses e 
nos últimos 7 dias. 

Sem impedimento de realizar as 
atividades normais e sem nexo de 
causalidade ou piora nos últimos 3 
meses. 

Negatividade 

(1 ponto) 

01 humor depressivo-
ansioso (sente-se nervo-
sa)  

 

02 itens de inadequação 

01 tecnologia de informação 

01 mét. de trabalho e supervisão: 

Quantitativo insuficiente de pessoal 

9 

Bronquite asmática 
(infância) 

 

Positividade: 

Região lombar baixa nos últimos 3 
meses e nos últimos 7 dias. 

Sem impedimento de realizar as 
atividades normais e sem nexo de 
causalidade ou piora nos últimos 3 
meses. 

 

 

Negatividade 

(6 pontos) 

01 humor depressivo-
ansioso (término do rela-
cionamento) 

04 somáticos (dores de 
cabeça, dorme mal, má 
digestão, falta de apetite) 

01 decréscimo de ener-
gia vital (trabalho traz 
sofrimento) 

02 itens de inadequação 

01 tecnologia de inform. 

01 mét. de trabalho e supervisão: 

Quando se vê em alguma dificuldade, 
não é possível obter ajuda com facili-
dade.  
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ACS HPP BMT SRQ-20 Couto 

10 

Hipertensão 

Diabetes 

Artrose nos joelhos 

Positividade: 

Joelho direito nos últimos 3 meses e 
nos últimos 7 dias. Positividade para 
tornozelos e pés nos últimos 7 dias. 

Sem nexo de causalidade ou piora 
nos últimos 3 meses. 

 

Negatividade 

(1 ponto) 

01 decréscimo de ener-
gia vital (cansa-se com 
facilidade)   

 

Nenhum item de inadequação 

11 

VCI (Coqueluche) 

Varizes em MMII      

Positividade:  

Cervical, ombro direito, punho esq. 
nos últimos 3 meses. Apenas a dor 
no ombro dir. ocorreu nos últimos 7 
dias.  

Sem impedimento de realizar as 
atividades normais e sem nexo de 
causalidade ou piora nos últimos 3 
meses. 

Negatividade 

(0 ponto) 

 

Nenhum item de inadequação 
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5.4 SÍNTESE DOS RESULTADOS DOS INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

Quadro 8. Síntese do resultado da história patológica pregressa e dos instrumentos da pesquisa 

HPP BMT SRQ-20 Couto 
VCIs (6)   

Bronquite asmática (2) 

Hipertensão (2) 

Diabetes (1) 

Pneumonia (1) 

Herpes zoster (1) 

Síndrome de Sjogren (1) 

Hérnia de disco (1) 

Tendinite no ombro (1) 

Artrose nos joelhos (1) 

Fasciite plantar (1) 

Varizes membros inferiores (1) 

Schistossomose (1) 

Tuberculose pulmonar (1) 

Chikungunya (1) 

POSITIVIDADE: 
09 casos   
(81,8%) 

 

NEGATIVIDADE: 
02 casos 
(18,2%) 

 

 

Negatividade para doenças 
psicoemocionais 

0 ponto: 2 

01 ponto: 3 

02 pontos: 2 

03 pontos: 1 

04 pontos: 2 

06 pontos: 1 

 

 

Total de 28 itens de 
inadequação: 

Nenhum: 3 
1 item: 2 
2 itens: 3 
3 itens: 1 
5 itens: 2 
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Quadro 9. Tempo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família e escores dos 
instrumentos da pesquisa 
 

Tempo de trabalho e pontuação nos instrumentos 

Agente Idade Tempo   
ESF(anos) Couto SRQ-20 BMT 

1 51 16 3 4 4 
2 56 10 1 1 3 
3 38 14 0 3 0 
4 43 13 1 0 0 
5 35  0,8 5 4 2 
6 42         3 5 2 2 
7 38         3 2 2 3 
8 31   1,75 2 1 1 
9 21   1,58 2 6 1 
10 65 15 0 1 2 
11 45 13 0 0 3 

Média    42,3    8,28   1,9 2,2   1,9 
Mediana 42 10          2,0 2,0   2,0 

Desvio padrão    12,1  6,2   1,8 1,9   1,3 
          

5.5 RESULTADOS DO BODY MAPING TOOL 
 

O escore médio obtido pelo Body Maping Tool foi de 1,9 respostas positivas, 

com desvio padrão de 1,3, demonstrando um baixo índice de regiões corporais 

afetadas. 

O Body Maping Tool apresentou positividade em nove agentes comunitárias 

de saúde (81,8%), e dessas 09 ACS, seis ACS estavam acima do peso (cinco com 

sobrepeso e uma com obesidade). 

Os dois casos de negatividade para queixas corporais pelo Body Maping 

Tool apenas uma tem sobrepeso e a outra peso normal.  

O Body Maping Tool demonstrou que a positividade para a manifestação de 

sintomatologia dolorosa era mais comum na região cervical, ombros, região dorsal e 

joelhos, com percentual de 27,3% cada; seguida da região lombar baixa (18,2%) e 

tornozelos e pés (18,2%) nos últimos 3 (três) meses. As regiões que mais 

apresentaram sintomatologia nos últimos 7 (sete) dias foram a região cervical, 

ombros, região lombar baixa e tornozelos e pés, com percentual de 18,2 %. 

As agentes acima de 45 anos e com tempo de trabalho na ESF acima de 

dez anos (agentes 1, 2, 10, 11) pontuaram predominantemente no Body Maping 
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Tool, fato esse esperado pelo envelhecimento biológico, que vem acompanhado de 

processos degenerativos inerente à idade (quadro 9). 

O Body Maping Tool demonstrou uma certa correlação com a idade, fato 

esse naturalmente esperado com o envelhecimento biológico. Segundo Santos, 

Bersani, Moraes (2013), o envelhecimento é responsável pelo aumento da 

prevalência de doenças osteoarticulares associadas à dor, deformidade e 

incapacidade funcional. 

 

5.6 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO DO COUTO  
 

O escore médio obtido pelo Questionário do Couto foi de 1,9 respostas 

positivas, com desvio padrão de 1,8, o que demonstra baixo índice de inadequação 

dos fatores de organização do trabalho (quadro 9). 

Dentre as seis agentes comunitárias de saúde mais antigas dentro da ESF 

(uma ACS com 10 anos ou 120 meses; duas com 13 anos ou 156 meses; uma com 

14 anos ou 168 meses; uma com 15 anos ou 180 meses e outra com 16 anos ou 

192 meses), a maioria das ACS com mais tempo de experiência na ESF, ou seja, 

cinco ACS (83,3%) tiveram a menor pontuação no Questionário do Couto e no SRQ-

20, o que sugere que essas ACS com mais experiência estão mais bem adaptadas 

às condições de trabalho, enquanto apenas uma dessas ACS mais experientes 

obteve pontuação no Questionário do Couto e no SRQ-20 que se assemelhava a 

das ACS com menor tempo de experiência na Estratégia de Saúde da Família 

(quadro 9).  
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Tabela 4. Distribuição do número e porcentagem das agentes comunitárias de saúde 

que referiram dificuldade de relacionamento com colegas e origem da ajuda diante 

de dificuldades (Questionário do Couto) - Lapa, RJ, Brasil, 2018 

Dificuldade no relacionamento                   n                                             % 

não                                                                 10                                           90,9 

sim                                                                  1                                              9,1 

Obtenção de ajuda                                       n                                               % 

Colegas/chefia                                                7                                            63,6 

Somente colegas                                            2                                            18,2                         

Somente chefia                                               1                                              9,1 

Sem ajuda                                                       1                                              9,1 

 

 

As informações obtidas através do Questionário sobre fatores 

organizacionais do Couto sugerem que: 

O ambiente de trabalho é harmônico, com um percentual baixo de 

dificuldade no relacionamento entre os agentes comunitários de saúde: a maioria, ou 

seja, dez ACS (90,9%) não referiram dificuldade de relacionamento entre o pessoal 

e apenas uma ACS (9,1%) referiu dificuldade de relacionamento entre o pessoal do 

trabalho (tabela 4).  

Na investigação da possibilidade de obtenção de ajuda com facilidade, no 

trabalho em campo, pôde-se perceber que há o predomínio da possibilidade de 

obtenção de ajuda tanto por parte da chefia, quanto dos colegas de trabalho (63,6%). 

Apenas uma ACS (9,1%) referiu obter ajuda, exclusivamente, da chefia, e, duas ACS 

(18,2%) referiram obter ajuda, exclusivamente, dos colegas de trabalho. No universo 

da amostra, apenas uma ACS (9,1%) referiu não obter ajuda com facilidade (tabela 

4). 

O Questionário do Couto demonstrou haver baixa inadequação dos fatores 

organizacionais do trabalho, fato esse corroborado pelo próprio mapa organizativo 

semestral das ACS que se encontrava fixado na sala das agentes, espaço também 

destinado às reuniões de equipe, demonstrando haver uma preocupação dos 

gestores da unidade em realizar a divisão de tarefas (quadro 6).  

Na pergunta do Questionário do Couto sobre a existência de rodízio na 
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realização das tarefas, todas as ACS (100 %) responderam afirmativamente. 

Existe um baixo porcentual de dificuldade de relacionamento entre as 

agentes, além de haver o predomínio da possibilidade de obtenção de ajuda tanto 

por parte da chefia, quanto dos colegas de trabalho (sete ACS - 63,6%), o que 

sugere um apoio social satisfatório no ambiente de trabalho, repercutindo tanto nos 

resultados favoráveis do SRQ-20, quanto nos do Questionário de fatores 

organizacionais do Couto (tabela 4). 

Quanto aos fatores organizacionais do trabalho, quesito tecnologia de 

informação, seis ACS (54,5%) responderam que os sistemas informatizados e os 

computadores não estão adequados para a atividade, e relataram a existência de 

apenas três computadores e que esse quantitativo é insuficiente para atender a 

todos os profissionais da unidade, sem considerar que apenas um computador tem o 

e-sus instalado, e segundo elas “o sistema é lento e não funciona muito bem”. 

 

5.7 RESULTADOS DO SELF REPORTING QUESTIONNAIRE (SRQ-20) 
 

O escore médio obtido pelo SRQ-20 foi de 2,2 respostas positivas, com 

desvio padrão de 1,9, e, portanto, negatividade no total da amostra para transtornos 

mentais comuns (quadro 9). 

No SRQ- 20, na primeira pergunta (tópico humor depressivo-ansioso), quatro 

ACS responderam afirmativamente à pergunta sobre sentirem-se nervosas, tensas e 

preocupadas, sendo que duas ACS referiram sentirem-se assim devido ao temor 

relacionado a condições de segurança nas visitas domiciliares em áreas vulneráveis. 

Essas duas ACS (18,2%) referiram “tensão e preocupação” ao realizarem 

visitas nas chamadas microáreas vulneráveis, locais com maior risco de contágio por 

doenças de transmissão respiratória e áreas com elevado índice de violência, e, que 

apresenta a ocorrência frequente de conflito entre a polícia e o tráfico, a ponto de já 

terem presenciado troca de tiros no momento da realização da visita domiciliar, 

sendo que uma delas relatou ter necessitado abrigar-se no domicílio de uma 

moradora por recomendação do policial que efetuava uma operação no local. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

No presente estudo, onze (100%) das agentes comunitárias de saúde eram 

do sexo feminino, assim como no estudo de Gomes et al. (2009), e em outros 

estudos a maioria das ACS eram mulheres, o que segue a tendência de outras 

ocupações na área da saúde (FERRAZ, AERTS, 2005; SILVA, MENEZES, 2008; 

PINTO, MENEZES, VILLA, 2010; GALAVOTE, PRADO, MACIEL, LIMA, 2011; 

GOMES, NETO, SILVA, DA SILVA, 2011; LINO, LANZONI, DE ALBUQUERQUE, 

SCHVEITZER, 2012; MASCARENHAS, PRADO, FERNANDES, 2013; MUSSE et 

al., 2015; SIMAS, PINTO, 2017). 

A crescente feminização nos atos em saúde também é encontrada em 

outras profissões, como a enfermagem (GALAVOTE, PRADO, MACIEL, LIMA, 2011; 

LINO, LANZONI, DE ALBUQUERQUE, SCHVEITZER, 2012). 

Há a questão histórica que o cuidado de saúde era exercido apenas por 

mulheres religiosas na Idade Moderna, evidenciando-se, atualmente, a dupla 

jornada, na qual a mulher necessita acumular o seu ofício profissional com o 

trabalho doméstico e o cuidado à família. Outra hipótese que justifica a 

predominância feminina na saúde é que a escolha profissional da mulher é 

influenciada pela sua história familiar, aliada ao contexto social, refletindo-se no 

exercício de “papéis femininos”, como no caso da Enfermagem (LINO, LANZONI, DE 

ALBUQUERQUE, SCHVEITZER, 2012).   

A idade média das agentes comunitárias de saúde foi de 42,3 anos, fato que 

se aproxima do resultado de alguns autores como Mascarenhas, Prado, Fernandes 

(2013): 39,02 anos e Simas, Pinto (2017): 40,8 anos. 

E as faixas etárias predominantes foram de 30 a 40 anos (36,36%) seguida 

de 40 a 50 anos (27,27%), assemelhando-se aos achados de outros autores tais 

como Ferraz, Aerts (2005): maioria (71%) na faixa etária entre 30 e 49 anos; Gomes, 

Neto, Silva, da Silva (2011) em que a maioria (53,3%) tinha a idade entre 30 e 40 

anos; Gomes et al. (2009): 63,6% entre 30 e 40 anos e 9,1% entre 40 e 50 anos;  

Silva, Menezes (2008): 33,3% na faixa etária de 31 a 40 anos; Lino, Lanzoni, de 

Albuquerque, Schveitzer (2012) cujo predomínio era na faixa que oscilava entre 30 e 

45 anos e de Musse et al. (2015): 42% na faixa etária de 30 a 39 anos de idade. 

Outros autores, como Santana et al. (2009): 70% encontra-se na faixa etária 

entre 20 e 30 anos; Galavote, Prado, Maciel, Lima (2011): predomínio da faixa etária 
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entre 19 e 29 anos. 

No presente estudo, havia um predomínio, ou seja, sete ACS (63,6%) com o 

nível superior incompleto, achado que demonstra um nível de escolaridade maior, 

talvez pela influência do ambiente acadêmico e pela possibilidade de cursar o nível 

superior na própria Universidade Estácio de Sá. Portanto, o nível de educação das 

ACS está acima do previsto na Lei nº 13.595/2018, que requer a conclusão do 

ensino médio e o curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta 

horas, e, excepcionalmente, quando não houver candidato inscrito que tenha 

concluído o ensino médio, poderá ser admitida a contratação de candidato com 

ensino fundamental, que deverá comprovar a conclusão do ensino médio no prazo 

máximo de três anos. 

É considerado extremamente positivo o nível elevado da escolaridade das 

ACS do CSE Lapa, uma vez que repercutirá favoravelmente nos processos de 

interação tanto com a comunidade quanto com a equipe, ampliando a capacidade 

crítica e a criatividade desses profissionais. Lino, Lanzoni, de Albuquerque, 

Schveitzer (2012), também, viram positividade no incremento do nível de 

escolaridade dos ACS (65,1% completaram o segundo grau).   

Para os outros autores como Gomes et al. (2009): todas as ACS 

completaram o ensino fundamental; Silva, Menezes (2008): 73% com ensino 

fundamental ou médio completos; Simas, Pinto (2017), a maioria (67,6%) 

completaram o segundo grau; Lino, Lanzoni, de Albuquerque, Schveitzer (2012), 

também a maioria (65,1%) completaram o segundo grau; Gomes, Neto, Silva, da 

Silva (2011): ensino médio completo (40%), ensino técnico completo (26,6%), ensino 

técnico incompleto (6,7%) e superior incompleto apenas 20%; Mascarenhas, Prado, 

Fernandes (2013): 79,1% apresentam o nível médio completo ou incompleto, nível 

superior completo ou incompleto (14,6%) e fundamental(6,3%); e o de Trindade, 

Gonzales, Beck, Lautert (2007), no Rio Grande do Sul, com uma amostra total de 

cinco ACS, houve um ACS com o ensino superior completo, três possuíam ensino 

médio completo e um ensino médio incompleto. 

Lino, Lanzoni, de Albuquerque, Schveitzer (2012) acreditam que as 

alterações na regulamentação da atividade dos ACS proporcionada pela Lei nº 

11.350/2006, que passaram a exigir o ensino fundamental completo e a conclusão 

de um curso de capacitação básica favoreceu um incremento na escolarização dos 

ACS. 



84 
 
 

Das onze ACS, cinco tem o Curso Técnico para Agente Comunitário de 

Saúde da Fiocruz e seis tem o Curso Introdutório para Agente Comunitário de Saúde 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, atendendo às alterações na 

regulamentação da atividade do ACS, contidas na Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 

2006, as quais passaram a exigir além do ensino fundamental completo, a conclusão 

de um curso de qualificação básica. 

Quanto ao aspecto coloração da pele, oito agentes (72,7%) se 

autorreferenciavam como de cor parda, fato também encontrado por Simas, Pinto 

(2017): 66,2% de coloração parda. Outros autores como Silva, Menezes (2008): cor 

branca: 41,1% e parda: 34,8%; Lino, Lanzoni, de Albuquerque, Schveitzer (2012), de 

Santa Catarina, encontraram o predomínio da cor branca (81,8%), atribuindo essa 

proporcionalidade, principalmente, à colonização europeia na região sul do país, 

sendo consequência histórica natural o predomínio da população branca no estado 

de Florianópolis, sem acarretar influências no processo de trabalho dos agentes 

comunitários de saúde.  

O estado civil predominante é solteira (45,4%), seguido do casada (36,4%) e 

da união estável (18,2%), resultado que se assemelha a Gomes et al. (2009): 

solteira (45,4%), enquanto em outros estudos como: de Ferraz, Aerts (2005) 66,7% 

tem companheiro; de Musse et al. (2015) 67,1% são casadas ou com união estável; 

de Simas, Pinto (2017) havia um predomínio de casadas ou com união estável 

(73,6%), seguidos das solteiras (18,3%), no de Lino, Lanzoni, de Albuquerque, 

Schveitzer (2012) a maioria (62,13%) são casadas; de Silva, Menezes (2008): 55,4% 

são união estável; Mascarenhas, Prado, Fernandes (2013): 69% são união estável e 

no de Gomes, Neto, Silva, da Silva (2011) o predomínio é de casadas (80%), 

seguidos das solteiras (13,3%). Outros autores encontraram predomínio da união 

estável: Mascarenhas, Prado, Fernandes (2013): 69% e Silva, Menezes (2008): 

55,4%. 

Das onze agentes, oito (72,7%) tem filhos, o que é esperado em outros 

estudos: Musse et al. (2015) que 82% das ACS tem filhos, Lino, Lanzoni, de 

Albuquerque, Schveitzer (2012) que 88% das ACS tem filhos e Ferraz, Aerts (2005) 

50% tem de 1 a 2 filhos. 

A renda líquida familiar das ACS variou de R$ 1.000,00 a R$ 5.000,00, e a 

média foi de R$ 2.152,72 (2,25 salários mínimos). Outros autores como Lino, 

Lanzoni, de Albuquerque, Schveitzer (2012) a renda familiar média é de três salários 
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mínimos.  

A média de renda individual é de R$ 1.110,36 (1,16 salários mínimos) e a 

renda familiar é de R$ 2.152,72 (2,25 salários mínimos), fato que sugere que as ACS 

que não são responsáveis exclusivas pelo sustento familiar, devido ao auxílio 

econômico prestado pelo companheiro, têm uma disponibilidade econômica 

duplicada em relação àquelas responsáveis exclusivas pelo sustento da família.  

O resultado referente a renda individual (100% das agentes percebiam entre 

1 e 1,4 salários mínimos, enquanto outros autores como Simas, Pinto (2017): 69,7% 

recebiam salário equivalente a 1 - 1,5 salários mínimos; Gomes et al. (2009) todas 

as ACS recebiam um salário mínimo.  

No estudo, seis ACS (54,5%) referem ser as responsáveis exclusivas pelo 

sustento familiar e as outras cinco agentes (45,5%), tinham companheiro que 

auxiliava no sustento da família. Já Simas, Pinto (2017) obtiveram um resultado 

equilibrado, a parcela dos ACS responsáveis exclusivamente pelo sustento da casa 

era 37% e os ACS com o companheiro era 36,8%.  

O tempo de trabalho das ACS no CSE Lapa variou de 10 meses (0,8 anos) a 

192 meses (16 anos), (média de 99,5 meses ou 08 anos e 03 meses). Achado que 

se assemelhou ao de Mascarenhas, Prado, Fernandes (2013): o tempo de trabalho 

variou de 02 a 14 anos, com média de 8,91 anos. Lino, Lanzoni, de Albuquerque, 

Schveitzer (2012) observaram que o tempo médio de trabalho na ESF variou de 

nove meses a onze anos, com uma média de quatro anos e oito meses; Ferraz, 

Aerts (2005) observaram que 64,8% das ACS trabalham na ESF a mais de três 

anos; Silva, Menezes (2008): tempo médio de 40,9 meses (04 anos e 1 mês). 

A maioria das ACS (sete ou 63,63%) refere não ter tido experiência prévia 

em serviços de saúde antes de serem contratadas, enquanto quatro afirmaram que 

já tiveram alguma experiência em serviços de saúde, achado que se assemelha ao 

de Simas, Pinto (2017): 79,3% não tinham experiência prévia em serviço de saúde e 

Lino, Lanzoni, de Albuquerque, Schveitzer (2012): 91,5% também não tinham 

experiência prévia em serviço de saúde. 

Foi possível observar que das sete ACS sem experiência prévia em serviços 

de saúde, quatro são as com menor tempo de trabalho na Estratégia de Saúde da 

família, tempo de atividade na ESF que variava de dez meses a três anos, e, no 

entanto, referem ter cursado apenas o Curso Introdutório para Agente Comunitário 

de Saúde de trinta horas de duração. 
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Entre as quatro ACS que informaram ter tido experiência prévia em serviços 

de saúde, três (75%) informaram ter o curso Técnico em Agente Comunitário de 

Saúde da Fiocruz, enquanto uma ACS informou ter tido apenas o Curso Introdutório 

para Agente Comunitário de Saúde.  Silva, Menezes (2008) referem que 92,9% das 

ACS fizeram o curso de capacitação. 

Foi observado, no presente estudo, que o grupo das ACS que já possuíam 

experiência prévia em serviços de saúde tem um percentual maior de formação mais 

extensa na ESF, incluindo o curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde da 

Fiocruz de aproximadamente dois anos de duração. 

Durante a realização da VD, oito ACS (72,7%) puderam sentar-se, sendo 

que a maioria, isto é, cinco ACS (45,5%) permaneceram na posição sentada durante 

toda a realização da VD, no entanto, apenas uma ACS sentou-se numa posição 

ergonomicamente adequada, e apenas três ACS (27,2%) alternaram entre a posição 

ortostática e a posição sentada, o que sugere que a maioria das participantes da 

pesquisa não estão adequadamente conscientizadas sobre educação postural.  

Outros autores como Trindade, Gonzales, Beck, Lautert (2007) destacaram que os 

agentes comunitários de saúde adotam posições desconfortáveis durante suas 

atividades, e que necessitam permanecer em posições incorretas durante a 

realização das visitas domiciliares, sendo que em alguns casos não havia a 

disponibilidade de assentos. 

O estudo encontrou duas ACS (18,2%) que referiram positividade à primeira 

pergunta do SRQ-20, devido às condições emocionais (tensão e preocupação) 

relacionadas a segurança no trabalho, principalmente quanto às visitas domiciliares 

nas áreas vulneráveis, além de terem manifestado preocupação com o fato de não 

haver a disponibilidade, no momento, do profissional de assistência social na 

unidade para apoiá-los em situações nas quais é necessário o apoio especializado. 

Silva, Menezes (2008, p. 928) referiram que “os agentes comunitários de saúde 

enfrentam situações complexas, como dinâmicas familiares de difícil intervenção, 

violência, tráfico de drogas, muitas vezes sem uma rede social instituída e sem a 

equipe interdisciplinar necessária”.   

Além disso, Trindade, Gonzales, Beck, Lautert (2007) relatam casos de 

agressão física sofrida pelos ACS (“empurrões”), associados a existência de 

conflitos, inimizades e disputas dentro da comunidade, o que pode representar um 

desgaste emocional adicional. E Silva, Menezes (2008) relatam que o acesso dos 
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usuários/vizinhos ocorre com frequência fora do horário de trabalho e em qualquer 

local do bairro. Portanto, concordo com Silva, Dalmaso (2002) que a atuação do 

ACS implica envolvimento pessoal e desgaste emocional, a despeito do ACS 

considerar seu trabalho gratificante. 

Os agentes comunitários de saúde, ao realizarem visitas domiciliares, ficam 

mais suscetíveis à violência urbana em comparação com às pessoas que trabalham 

em ambientes fechados, e, as mulheres são mais vulneráveis que os homens 

quando se trata de segurança física, e ao entrar nos domicílios, tornam-se expostos 

ao assédio sexual e atos de violência (MASCARENHAS, PRADO, FERNANDES, 

2013).  

Os profissionais da saúde deparam-se com a violência no seu local de 

trabalho e no Brasil ainda são escassos estudos sobre o tema, com dimensões 

quantitativas e qualitativas, de apresentação física e psicológica, e, as mulheres 

foram estatisticamente mais expostas à violência física, assédio moral e 

discriminação racial, e o paciente foi o principal agressor (DAL PAI et al., 2018). 

Quanto ao aspecto da dificuldade de relacionamento entre o pessoal do 

trabalho, dez ACS (90,9%) negaram dificuldade de relacionamento entre o pessoal e 

houve o predomínio da possibilidade de obtenção de ajuda tanto por parte da chefia, 

quanto dos colegas de trabalho (63,6%), o que sugere haver apoio social satisfatório 

no ambiente de trabalho do CSE Lapa, repercutindo tanto nos resultados favoráveis 

do SRQ-20, quanto nos do Questionário de fatores organizacionais do Couto, em 

conformidade com a opinião de Costa, Ludermir (2005); Moreira et al. (2016) que 

afirmam que o apoio social afetaria diretamente a saúde mental do trabalhador, 

protegendo-o dos efeitos negativos provenientes da exposição ao estresse, 

modificando o seu efeito, ou seja, o indivíduo com alto nível de apoio social reagiria 

mais positivamente às situações estressantes.  

A limitação que está presente nesse estudo é que deveria ter sido efetuado 

em mais uma unidade, sendo esta de caráter público, a fim de permitir uma 

comparabilidade, considerando que a amostra tem a particularidade de ser 

composta exclusivamente por agentes de um Centro de Saúde de cunho acadêmico. 

Por se tratar de apenas uma USF, com apenas onze ACS, seria interessante 

que, num próximo estudo, fosse realizado o maior número possível de visitas 

domiciliares por agentes comunitários de saúde. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Conforme a Norma Regulamentadora 17 (Ergonomia), há no subitem 17.4.1, 

a previsão de que todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho 

devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à 

natureza do trabalho, que no caso dos agentes comunitárias de saúde é um trabalho 

parcialmente executado em ambiente aberto, nos deslocamentos para a realização 

da visita domiciliar. Portanto, o uso de proteção contra as intempéries do tempo, 

vestuários e calçados apropriados, poderiam melhorar as condições de proteção, 

conforto e segurança para os ACS na realização das VD, incluindo o enfoque na 

contínua melhoria das condições organizacionais.  

Entre os riscos ambientais existentes nos ambientes de trabalho, a que as 

ACS estão expostas, temos os agentes biológicos, devendo haver o 

desenvolvimento do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) - NR-9 e 

do PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) - NR-7, que 

deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores. 

E na dependência das conclusões periciais, e, de acordo com o anexo 14 da NR-15, 

poderá haver o direito ao percebimento do adicional de insalubridade, pelo fato de 

tratar-se de trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com 

material infecto-contagiante.  

Foi percebido que houve um predomínio de posições dinâmicas (menos 

lesivas) em detrimento das estáticas, e apesar do predomínio do desconforto 

térmico, durante a realização das visitas domiciliares, consideramos que o risco 

ergonômico é baixo.  

As localizações das áreas afetadas segundo o Body Maping Tool podem 

estar relacionadas ao perfil profissiográfico do ACS, que necessita deslocar-se 

inúmeras vezes durante o dia, carregando pasta, bolsa ou mochila, permanecendo 

em posição ortostática em seus deslocamentos e até mesmo em algumas atividades 

na própria unidade de saúde, como o setor de acolhimento, podendo também haver 

a contribuição do aumento ponderal (sete ACS estão acima do peso).  

Há rodízio de tarefas e evidências de apoio social satisfatório no CSE Lapa, 

repercutindo tanto nos resultados favoráveis do SRQ-20, quanto nos do 

Questionário de fatores organizacionais do Couto. 
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Entre as tarefas executadas pelas ACS nas visitas domiciliares, houve o 

predomínio daquelas que envolvem o diálogo, uma vez que há a necessidade da 

criação do vínculo para permitir a integração entre a equipe de saúde e a população 

adscrita à unidade básica de saúde, uma das atribuições específicas dos agentes 

comunitários de saúde, de acordo com a PNAB/2017.  

Apenas duas ACS (18,2%), responsáveis pelas visitas domiciliares nas 

áreas vulneráveis, referiram positividade à primeira pergunta do SRQ-20, devido às 

condições emocionais (tensão e preocupação) relacionadas à segurança no 

trabalho.  

O advento da Lei n.º 13.595, de 5 de janeiro de 2018, que prevê a 

modificação na área geográfica de atuação ou domicílio do ACS, em decorrência de 

ameaça por parte de membro da comunidade, proporcionará uma medida protetiva à 

integridade física desse profissional e dos seus familiares. 

A reformulação no grau de formação profissional dos ACS (Lei nº 

13.595/2018) favorecerá um contínuo incremento na escolarização dos agentes 

comunitários de saúde em todo o Brasil. 

A PNAB/2017 se caracteriza por um avanço evolutivo na divisão de tarefas 

entre os membros da equipe, através das inovações na atribuição de 

responsabilidades, possibilitando a diminuição da sobrecarga de tarefas e 

melhorando as condições laborativas dos agentes comunitários de saúde. 

Sugere-se a criação de um protocolo-mínimo de intervenção nas visitas 

domiciliares para nortear os procedimentos e atividades. 

Diante do exposto, o agente comunitário de saúde, pela sua importância na 

ESF, merece especial atenção no campo de saúde do trabalhador, e, por isso 

estudos futuros mais aprofundados devem ser realizados para envolver essa 

temática.      
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Apêndice I – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Apêndice II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Nome:.............................................................................................................................
Sexo: Masculino (   )  Feminino (   )  Data de Nascimento:........./.........../.......... 

Endereço:....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Bairro: ............................................................................................................................ 

Cidade:........................................................................................................................... 

Telefone: 
(........)............................................................................................................................. 

E - mail:  ..................................................................................................... 

 
Título do Protocolo de Pesquisa : Análise das condições ergonômicas da atividade 
dos agentes comunitários de saúde com enfoque nas visitas domiciliares 
 

Subárea de investigação : Processo de trabalho 

 

Pesquisadora responsável : Ana Cristina Forain Bartz - Universidade Estácio de Sá, 

UNESA – RJ, (21) 99996-3686. anabartz@ig.com.br; Dr. Luís Guilherme Barbosa - 

Universidade Estácio de Sá, UNESA – RJ, luisbarbosa@globo.com 

Avaliação do risco da pesquisa : 

(x) Risco Mínimo   ( )  Risco Médio  ( )  Risco Baixo   ( )  Risco Maior 

 

Objetivos e Justificativa 

 

Analisar as condições ergonômicas de trabalho dos agentes comunitários de 

saúde (ACS), que é considerado um trabalhador polivalente e multifuncional, ao qual 

passou a ser exigido uma maior flexibilidade para a assunção de múltiplas tarefas na 

unidade de saúde da família, e, portanto, um personagem-chave na organização da 

assistência na atenção básica. 



94 
 
 
Procedimentos 

          Você será observado durante o atendimento domiciliar, e a pesquisadora 

realizará anotações sobre sua atividade. Além disso, você também responderá a 

algumas perguntas de questionários utilizados na área da pesquisa. 

          Essas perguntas serão realizadas pela pesquisadora, em algum momento fora 

de sua visita domiciliar.  

 

Riscos e inconveniências 
 

O risco ao qual você será exposto(a) será de sentir-se constrangido(a) no 

momento de responder aos questionários ou durante minha presença para  

observações nas visitas domiciliares. Assim sendo, deixo claro que não haverá 

nenhum procedimento médico, algum procedimento invasivo ou qualquer outro 

evento que caracterize risco a você. Dessa forma o risco da sua participação é 

considerado mínimo. 

Além disso, a participação nessa pesquisa não é obrigatória. A qualquer 

momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento sem nenhum 

prejuízo ou constrangimento. 

Será garantido o sigilo dos dados e os dados obtidos permanecerão 
anônimos. 

 

 

Potenciais benefícios 

 

Com a sua contribuição, o resultado dessa pesquisa pode contribuir para a 

melhoria das suas condições de trabalho e para o próprio processo de trabalho da 

Estratégia de Saúde da Família, através das informações obtidas.  

Portanto, a sua participação é muito importante, pelo fato de você ser agente 

comunitário de saúde e atuar como tal numa equipe de saúde da família. 

Acreditamos que com as suas respostas, poderemos buscar modificações no atual 

cenário de atuação profissional dos agentes comunitários de saúde na ESF.  

 

Informações Adicionais 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 
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pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da 

Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br 

ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do 

participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá 

compensação financeira relacionada a sua participação. Você terá total e plena 

liberdade para se recusar a participar, bem como retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados na forma de devolução aos 

agentes comunitários de saúde, gestores e instituições envolvidas, bem como na 

apresentação de uma dissertação de mestrado e em possíveis artigos a serem 

publicados em revistas científicas. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Análise das condições ergonômicas 

da atividade dos Agentes Comunitários de Saúde com enfoque nas visitas 

domiciliares”, cujos propósitos da pesquisa ficaram bastante claros. 

Ficou claro, também, que a minha participação é isenta de despesas. 

Concordo voluntariamente na minha participação, sabendo que poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o 

participante da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. As páginas que 

não foram assinadas devem ser rubricadas por você e pela pesquisadora.  

 

Rio de Janeiro,......../......../........ 

 

 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

             Assinatura do Responsável pela Pesquisa 
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INSTRUMENTO DE PESQUISA 

Anexo I – DADOS PESSOAIS AUTORREFERENCIADOS 
 
Nome:............................................................................................................................. 
sexo:........................... cor:...................... 
Data de nasc: ......./......./........      Idade:.....................     
Estado do civil:................................        Número de Filhos:......................................... 
End:................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Tel:........................................................ 
Função:..........................................  
 
Forma de contratação: contrato por tempo predeterminado     
 
concurso público   seleção pública 
 
seleção Estácio 
 
Vínculo empregatício: 
 
 CLT                            Estatutário  
 
 Outros           
     
Renda individual (salários mínimos):................................................ 
 
Você é responsável pelo sustento integral da família    sim   não  
 
Renda familiar (salários mínimos): ................................................... 
 
Tempo de atividade na ESF (anos):................... 
 
Nível de escolaridade: ................................................................................................  
 
Antes de ser contratado como ACS, você tinha experiência em serviços de saúde? 
 
Sim   não  
 
Experiências  profissionais ....................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
Antes de trabalhar como ACS, você recebeu um curso de treinamento inicial?  
 
Sim   não  
 
Qual foi o curso? ............................................................................................................ 
 
Se sim, qual a duração desse curso? ............................................................................ 
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Peso:......................... Altura:................................... IMC:................................................ 
 
Classificação nutricional:   
 
peso normal   sobrepeso  obeso               baixo peso 
 
Afastamentos e licenças.................................................................................................. 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
Queixas de saúde:........................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
Cirurgias:......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
História Patológica Pregressa: ....................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
Acidente de Trabalho:  Não           Sim 
 
Se houver, especifique qual e o ano:.............................................................................. 
......................................................................................................................................... 
 
Férias:......................................... 
 
Carga horária de trabalho semanal (horas/semana): ........................................... 
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Anexo II – BODY MAPING TOOL ADAPTADO DO HSE 
 

Você sentiu sensação 
diferente nessas regiões 
do corpo nos últimos 3 
meses? 

O mesmo aconteceu 
nos últimos 7 dias? 

Esses problemas o 
impediram de realizar 
suas atividades nor-
mais (trabalho,casa, 
lazer) nos últimos 3 
meses? 

Os problemas que 
já falamos foram 
causados ou pio-
rados nos 
últimos 3 meses? 

Pescoço        1 
 
                     Não 
 
                     Sim 
                    
 

   2 
 
  Não 
 
  Sim 
 

 3 
 

Não 
 
      Sim 
  
 

4  
    
Não         
                                

causado 
Sim 

piorado 
 
 

Ombros         5 
 
                         Não 
                       
                     Sim  Dir 
                           
                         Esq 
                   
                      D + E       
                                          

6 
 
          Não 
                       
           Sim   Dir 
                           
                    Esq 
                   
                D + E       
 
 

7 
 
      Não 
                       
           Sim   Dir 
                           
                    Esq 
                   
                D + E       
 

8   
   
Não         
                                

causado 
Sim 

piorado 
 

Cotovelos       9 
 
                        Não 
                       
                    Sim  Dir 
                           
                           Esq 
                   
                       D + E       
                                

10 
 
          Não 
                       
           Sim   Dir 
                           
                    Esq 
                   
                D + E       
 
 

11 
 
          Não 
                       
           Sim   Dir 
                           
                    Esq 
                   
                D + E       
 

12  
    
Não         
                                

causado 
Sim 

piorado 
 

Punhos/        13 
  mãos                 Não 
                       
                    Sim  Dir 
                           
                           Esq 
                   
                       D + E       
 
 

14 
                   Não 
                       
               Sim Dir 
                           
                     Esq 
                   
                 D + E       
 

15 
 
                   Não 
                       
               Sim Dir 
                           
                     Esq 
                   
                 D + E       
 

16  
    
Não         
                                

causado 
Sim 

piorado 
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Obs: Na presente análise, na utilização da ferramenta Body Maping Tool do HSE não 
será considerado o aspecto intensidade das manifestações dolorosas em função das 
diversas interferências possíveis nessa questão.   

Você sentiu sensação 
diferente nessas regiões 
do corpo nos últimos 3 
meses? 

O mesmo aconteceu 
nos últimos 7 dias? 

Esses problemas o 
impediram de realizar 
suas atividades nor-
mais (trabalho,casa, 
lazer) nos últimos 3 
meses? 

Os problemas que 
já falamos foram 
causados ou pio-
rados nos 
últimos 3 meses? 

Região             17 
Dorsal 
Alta             Não 
         
                   Sim  

 18 
 
                  Não 
 
                  Sim 

 19 
 
                  Não 
 
                  Sim 

20     
Não         
                                

causado 
Sim 

piorado 
 

Região              21 
Lombar 
baixa          Não 
         
                   Sim 
 

 22 
 
                  Não 
 
                  Sim 

 23 
 
                  Não 
 
                  Sim 

24 
     
Não         
 
                                

causado 
Sim 

piorado 
 

Quadril,       25 
Coxas e         Não 
glúteos                                             
                    Sim  Dir 
                           
                           Esq 
                   
                       D + E       
                                

26 
               Não 
                                             
              Sim  Dir 
                           
                      Esq 
                   
                D + E       
 

27 
               Não 
                                             
              Sim  Dir 
                           
                      Esq 
                   
                D + E       
 

28 
     
Não         
               
                  

causado 
Sim 

piorado 
 

                    29 
Joelhos           Não 
                                            
                    Sim  Dir 
                           
                           Esq 
                   
                       D + E       
 

30 
               Não 
                                             
              Sim  Dir 
                           
                      Esq 
                   
                D + E       

31 
               Não 
                                             
              Sim  Dir 
                           
                      Esq 
                   
                D + E       
 

32 
     
Não         
               
                  

causado 
Sim 

piorado 
 

                    33 
Tornozelos       Não 
 e 
Pés                                           
                    Sim  Dir 
                           
                           Esq 
                   
                       D + E       
 

 34 
               Não 
                                             
              Sim  Dir 
                           
                      Esq 
                   
                D + E       
 

35 
               Não 
                                             
              Sim  Dir 
                           
                      Esq 
                   
                D + E       
 

36 
     
Não         
               
                  

causado 
Sim 

piorado 
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Anexo III - QUESTIONÁRIO SOBRE FATORES DE ORGANIZAÇÃO DO TRABA-
LHO DO COUTO (VERSÃO ADAPTADA)  

Fonte: COUTO, 2014 

AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  Sim Não 

GERAL   

VOCÊ CONSIDERA QUE OS GESTORES LHE FORNECEM CONDIÇÕES DE 
OBTER OS RESULTADOS COBRADOS? 

  

VOCÊ CONSIDERA QUE OS GESTORES LHE FORNECEM CONDIÇÕES PARA 
QUE SUAS ATIVIDADES SEJAM EXECUTADAS DE FORMA ADEQUADA? 

  

VOCÊ CONSIDERA QUE AS METAS SÃO RAZOÁVEIS?   

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO   

OS SISTEMAS INFORMATIZADOS E OS COMPUTADORES ESTÃO ADEQUA-
DOS PARA SE FAZER A ATIVIDADE QUE LHE É COBRADA? 

  

MATÉRIA PRIMA E MATERIAL    

HÁ MATERIAL ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO?   
EXISTE ALGUMA DIFICULDADE CAUSADA POR EQUIPAMENTO INADEQUA-
DO?                             

  

EXISTE ALGUMA DIFICULDADE CAUSADA POR MATERIAL INADEQUADO?      
MÉTODO DE TRABALHO E SUPERVISÃO    
VOCÊ RECEBEU TREINAMENTO ADEQUADO SOBRE AS ATIVIDADES QUE 
EXECUTA? 

  

VOCÊ CONSIDERA QUE O TEMPO PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDA-
DES É NORMAL? 

  

EXISTE EXCESSO DE PRESSÃO DAS CHEFIAS?   
HÁ EXIGÊNCIAS DE PRODUTIVIDADE?   
JORNADA DIÁRIA EXCESSIVA?                         
EXISTE PAUSA DURANTE A JORNADA DE TRABALHO?   
É PERMITIDO PAUSAS ESPONTÂNEAS DURANTE A JORNADA DE TRABA-
LHO? (ex: tomar água, beber café, ir ao banheiro) 

  

AS METAS SÃO INDIVIDUAIS E POR EQUIPE?   
EXISTE HORAS EXTRAS?   
EXISTE TRABALHO NOTURNO?   
EXISTE DIFICULDADES NOS RELACIONAMENTOS ENTRE O PESSOAL DO 
SEU TRABALHO? 

  

HÁ RODÍZIO (REVEZAMENTO) NAS TAREFAS?   
O TRABALHO É REALIZADO EM PÉ?   
O TRABALHO É REALIZADO SENTADO?   
NO TRABALHO EM PÉ, EXISTEM ASSENTOS PARA DESCANSO DURANTES 
AS PAUSAS? 

  

NA MAIOR PARTE DA JORNADA, VOCÊ SE SENTE TENSO?   
NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO, HÁ DIVERSIFICAÇÃO DE TAREFAS?   
PARA A EXECUÇÃO DE SUAS TAREFAS, EXISTE UM QUANTITATIVO SUFI-
CIENTE DE PESSOAL? 

  

NO TRABALHO EM CAMPO, QUANDO VOCÊ SE VÊ EM ALGUMA DIFICUL-
DADE, É POSSÍVEL OBTER AJUDA COM FACILIDADE? 

  

SE RESPONDEU QUE SIM, ESSA AJUDA VEM DOS COLEGAS DE TRABA-
LHO? 

  

SE RESPONDEU QUE SIM, ESSA AJUDA VEM DA CHEFIA?   
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Descrição do ambiente de trabalho 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
Descrição da atividade prescrita (visita domiciliar, segundo a Política 
Nacional de Atenção Básica - PNAB/2017): O ACS deve trabalhar com 
adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as 
pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no SIAB vigente, utilizando-os 
de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde. 
 
Descrição da atividade real (visita domiciliar observada): 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
 
Início do deslocamento:..................      Chegada ao local da VD:................. 
Distância percorrida:.................       Tempo gasto:................  
 
Visita Domiciliar – data:....................   Início:....................  Término:......................   
Duração:........................... 
 
Intercorrências:  Não houve 
 
Sim, houve              Descrição sucinta: ......................................................................... 
........................................................................................................................................ 
 
Temperatura ambiente:.................(graus Celsius) 
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Anexo IV – SELF REPORTING QUESTIONNAIRE (SRQ-20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Avaliação Cognitiva baseada no SRQ - 20 
Humor Depressivo-Ansioso SIM                                                                                                     NÃO 
Sente-se nervoso, tenso ou preocupado?    
Assusta-se com facilidade?    
Sente-se triste ultimamente?    
Você chora mais do que de costume?    
Sintomas somáticos  
Tem dores de cabeça frequentemente?    
Você dorme mal?    
Você sente desconforto estomacal?   
Você tem má digestão?    
Você tem falta de apetite?    
Tem tremores nas mãos?    
Decréscimo de energia vital  
Você se cansa com facilidade?    
Tem dificuldade em tomar decisão?    
Tem dificuldades de ter satisfação em suas tarefas?    
O seu trabalho traz sofrimento?    
Sente-se cansado todo o tempo?    
Tem dificuldade de pensar claramente?    
Pensamentos depressivos  
Sente-se incapaz de desempenhar papel útil em sua vida?    
Tem perdido o interesse pelas coisas?    
Tem pensado em dar fim à sua vida?    
Sente-se inútil em sua vida?    
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Anexo VI - NORMA REGULAMENTADORA 17 

 
NR-17 – ERGONOMIA1 
 
(C= 117.000-7) 2 

17.1 Esta Norma Regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a 

adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. 

17.1.1 As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, 

transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições 

ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. 

17.1.2 Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise 

ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as condições de 

trabalho conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora. (C=117.037-

6/I=4/T=S)  

 

17. 2 Levantamento, transporte e descarga individual de materiais 

17.2. 1 Para efeito desta Norma regulamentadora: 

17. 2. 1. 1 Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da 

carga é suportado inteiramente por um só trabalhador, compreendendo o 

levantamento e a deposição da carga. 

17.2.1.2 Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de 

maneira contínua ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual 

de cargas.  

17.2.1.3 Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito 

anos e maior de quatorze anos.   

1  Redação dada pela Portaria n. 3.751, de 23-11-1990. DOU de 26 -11-1990. 
2 Para facilitar a consulta aos profissionais da área, mencionamos, no final de cada 

item/subitem, o código e o grau de infração descritos no Anexo II da NR-28 – Fiscalização e 

Penalidades. Assim, no trecho entre parênteses: C = código/I= infração. 

17.2. 2 Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um 

trabalhador, cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança. 

(C= 117.038-4/I=3/T=S) 
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17.2.3 Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas que 

não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos 

métodos de trabalho que deverá utilizar com vistas a salvaguardar sua saúde e 

prevenir acidentes. (C= 117.039-2/I=3/T=S) 

17.2.4 Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas deverão ser 

usados meios técnicos apropriados. (C= 117.040-6/I=2/T=S) 

17.2.5 Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte 

manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior 

àquele admitido para os homens, para não comprometer a sua saúde e segurança. 

(C= 117.041- 4/I=3/T=S) 

17.2.6 O transporte e a descarga de material, feitos por impulsão ou tração de 

vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou qualquer aparelho mecânico deverão ser 

executados de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível 

com sua capacidade de força e não comprometa a sua saúde ou sua segurança. 

(C= 117.042- 2/I=3/T=S) 

17.2.7 O trabalho de levantamento de material feito com equipamento mecânico de 

ação manual deverá ser executado de forma que o esforço realizado pelo 

trabalhador seja compatível com sua capacidade de força e não comprometa a sua 

saúde ou sua segurança. (C= 117.043- 0/I=3/T=S) 

 

17.3 Mobiliário dos postos de trabalho. 

17.3.1 Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de 

trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. (C= 117.044-9/I=3/T=S) 

17.3.2 Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, 

mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de 

boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos 

mínimos: (C= 117.045- 7/I=3/T=S) 

a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de 

atividade com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura 

do assento; (C= 117.007- 4/I=2/T=S) 

b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; (C= 117.008-

2/I=2/T=S) 

c) ter características dimensionais que possibilitem o posicionamento e 

movimentação adequados aos segmentos corporais. (C= 117.009-0/I=2/T=S) 
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17.3.2.1 Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além dos 

requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e demais comandos para 

acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil 

alcance, bem como ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do 

trabalhador, em função das características e peculiaridades do trabalho a ser 

executado. (C= 117.010- 4/I=2/T=S) 

17.3.3 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos de conforto: (C= 117.046-5/I=3/T=S) 

a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida; 

b) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento; 

c) borda frontal arredondada; 

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para proteção da região lombar. 

17.3.4 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados sentados, a 

partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés que 

se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. (C= 117.047-3/I=2/T=S) 

17.3.5 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem 

ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por 

todos os trabalhadores durante as pausas. (C= 117.048-1/I=3/T=S) 

 

17. 4 Equipamentos dos postos de trabalho. 

17.4.1 Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem ser 

adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do 

trabalho a ser executado. (C= 117.049-0/I=3/T=S) 

17.4.2 Nas atividades que envolvam leitura de documentos para digitação, 

datilografia ou mecanografia deve: 

a) ser fornecido suporte adequado para documentos que possa ser ajustado 

proporcionando boa postura, visualização e operação evitando movimentação 

frequente do pescoço e fadiga visual; (C= 117.050-3/I=2/T=S) 

b) ser utilizado documento de fácil legibilidade, sempre que possível, sendo vedada 

a utilização de papel brilhante, ou de qualquer outro tipo que provoque ofuscamento. 

(C= 117.051-1/I=2/T=S) 

17.4.3 Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com 

terminais de vídeo devem observar o seguinte: 
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a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento 

à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos 

ângulos de visibilidade ao trabalhador; (C= 117.019-8/I=2/T=S) 

b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador 

ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas; (C= 117.020-1/I=2/T=S) 

c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira 

que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente 

iguais; (C= 117.021-0/I=2/T=S) 

d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável. (C= 117.022-

8/I=2/T=S) 

17.4.3.1 Quando os equipamentos de processamento eletrônico de dados com 

terminais de vídeo forem utilizados eventualmente, poderão ser dispensadas as 

exigências previstas no subitem 17.4.3, observada a natureza das tarefas 

executadas e levando-se em conta a análise ergonômica do trabalho. 

 

17.5 Condições ambientais de trabalho.  

17.5.1 As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 

executado. (C= 117.052-0/I=3/T=S) 

17.5.2 Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação 

intelectual e atenção constantes, tais como: salas de controle, laboratórios, 

escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são 

recomendadas as seguintes condições de conforto: 

a) níveis de ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira 

registrada no INMETRO; (C= 117.023-6/I=2/T=S) 

b) índice de temperatura efetiva entre 20 e 23º C; (C= 117.024-4/I=2/T=S) 

c) velocidade do ar não superior a 0,75m/s; (C= 117.025-2/I=2/T=S) 

d) umidade relativa do ar não inferior a 40% (quarenta por cento). (C= 117.026-

0/I=2/T=S) 

17.5.2.1 Para as atividades que possuam as características definidas no subitem 

17.5.2, mas não apresentam equivalência ou correlação com aquelas relacionadas 

na NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 65dB (A) 

e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB. 

17.5.2.2 Os parâmetros previstos no subitem 17.5.2 devem ser medidos nos postos 
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de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximos à zona auditiva e as 

demais variáveis na altura do tórax do trabalhador. 

17.5.3 Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou 

artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade. (C= 117.053-

8/I=2/T=S) 

17.5.3.1 A iluminação geral deve ser uniformemente distribuída e difusa. (C= 117. 

054-6/I=1/T=S) 

17.5.3.2 A iluminação geral ou suplementar deve ser projetada e instalada de forma 

a evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. (C= 

117. 055-4/I=1/T=S) 

17.5.3.3 Os níveis mínimos de iluminação a serem observados nos locais de 

trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidas na NBR 5413, norma 

brasileira registrada no INMETRO. (C= 117. 027-9/I=2/T=S) 

17.5.3.4 A medição dos níveis de iluminamento previstos no subitem 17.5.3.3 deve 

ser feita no campo de trabalho onde se realiza a tarefa visual, utilizando-se de 

luxímetro com fotocélula corrigida para a sensibilidade do olho humano e em função 

do ângulo de incidência.   

17.5.3.5 Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no subitem 

17.5.3.4 este será um plano horizontal a 0,75 m do piso.  

 

17.6 Organização do trabalho.  

17.6.1 A organização do trabalho deve ser adequada às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. (C= 

117. 056-2/I=4/T=S) 

17.6.2 A organização do trabalho, para efeito desta NR, deve levar em consideração 

no mínimo: 

a) as normas de produção; 

b) o modo operatório;  

c) a exigência de tempo; 

d) a determinação do conteúdo de tempo; 

e) o ritmo de trabalho;  

f) o conteúdo das tarefas. 

17.6.3 Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do 

pescoço, ombros, dorso, e membros superiores e inferiores, e a partir da análise 
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ergonômica do trabalho, deve ser observado o seguinte: 

a) todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração 

e vantagens de qualquer espécie deve levar em consideração as repercussões 

sobre a saúde dos trabalhadores; (C= 117. 029-5/I=3/T=S) 

b) devem ser incluídas pausas para descanso; (C= 117. 057-0/I=4/T=S) 

c) quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou 

superior a 15 (quinze) dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno 

gradativo aos níveis de produção vigentes na época anterior ao afastamento. (C= 

117. 031-7/I=3/T=S) 

17.6.4 Nas atividades de processamento eletrônico de dados deve-se, salvo o 

disposto em convenções e acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte:  

a) O empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos 

trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação, baseado no número individual 

de toques sobre o teclado, inclusive o automatizado, para efeito de remuneração e 

vantagens de qualquer espécie; (C= 117. 032-5/I=3/T=S) 

b) O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve superior a 

8000 por hora trabalhada, sendo considerado toque real, para efeito desta NR, cada 

movimento de pressão sobre o teclado; (C= 117. 033-3 /I=3/T=S) 

c) o tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite 

máximo de 5 (cinco) horas, sendo que no período de tempo restante da jornada, o 

trabalhador poderá exercer outras atividades, observado o disposto no art. 468 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, desde que não exijam movimentos repetitivos, 

nem esforço visual; (C= 117. 034-1 /I=3/T=S) 

d) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 

minutos para cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da jornada normal de 

trabalho; (C= 117. 035-0 /I=3/T=S) 

e) quando do retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou 

superior a 15 (quinze) dias, a exigência de produção em relação ao número de 

toques deverá ser iniciada em níveis inferiores ao máximo estabelecido na alínea “b” 

e ser ampliada progressivamente. (C= 117. 036-8/I=3/T=S)  

 




