
 

 

 
 

 
_____________________________________ 

CEPPE 
Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 

    
MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 

MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS COM AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE  

CARAGUATATUBA-SP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarulhos 

2013



 

 

 
 

 
_____________________________________ 

CEPPE 
Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 

 
 
 
 
 

MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA 
 
 
 
 
 
 
 

ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS COM AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

 CARAGUATATUBA-SP 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarulhos 

2013

Dissertação apresentada ao Programa de 

Mestrado em Enfermagem, da Universidade 

Guarulhos para obtenção do título de Mestre 

em Enfermagem. 

Orientadora: Profª. Drª Arlete Silva 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ficha catalográfica elaborada pela 

                      Biblioteca Fernando Gay da Fonseca. 

 

  

 Almeida, Mirian Cristina dos Santos 

 Acidentes de trabalho ocorridos com agentes comunitários de saúde no 

município de Caraguatatuba-SP / Mirian Cristina dos Santos Almeida, 

2013. 

       120 f.: il.; 31 cm 

  

 Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Centro de Pós – Graduação 

e Pesquisa, Universidade Guarulhos, 2013. 

      Orientador: Prof. Dr. Arlete Silva 

       Bibliografia: f. 96-110 

  

  

 1. Agentes comunitários de saúde 2. Acidentes de trabalho 3. 

Notificação de acidentes de trabalho. 4. Saúde do trabalhador. I. Título. II. 

Universidade Guarulhos.                             

                                                                                            CDD – 616 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo a minha família 

que esteve sempre ao meu lado, 

incentivando e apoiando  

na realização deste sonho e 

a todos Agentes Comunitários de Saúde, 

que são a base do cuidado na  

saúde pública brasileira.



 

 

 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente ao meu Grande Deus, e quão Grande Ele é! Sem Ele eu 

não chegaria aqui... A minha vida é guiada por Ele! Por Ele e Para Ele são todas as 

coisas.  

Aos meus pais, pelo exemplo de vida, apoio incondicional, amor, carinho 

e por me ensinar com sabedoria o caminho que devo trilhar. 

Ao meu esposo André, meu grande amor, parceiro e companheiro de 

todas as horas, meu grande incentivador. Obrigada por entender e compartilhar da 

minha dedicação à minha profissão. 

A minha filha Rebeca pela alegria de viver, pelo sorriso maroto... Peço 

perdão pela minha ausência. Amo-te incondicionalmente minha pequena! 

Aos meus irmãos Debora, Marcelo e Denise e demais membros da família 

pelas orações e incentivo. 

A professora Drª Arlete Silva pela disponibilidade, competência, paciência, 

dedicação e carinho durante o período de orientação deste estudo. Por me auxiliar a 

controlar minha ansiedade, com muita maturidade! Considero-te amiga... e um 

exemplo de profissional a ser seguido! 

As professoras Drª Vanda Elisa Andress Felli e Drª Tamara Iwanow 

Cianciarullo pelas sugestões na qualificação. 

As minhas amigas, companheiras de estudo e viagem Cristiane, Lidiane e 

Valéria. Obrigada pela troca de conhecimentos, por partilhar dos meus anseios, 

dificuldades e vitórias. 

A todos os Agentes Comunitários de Saúde que colaboraram na 

realização desta pesquisa e que dedicam o seu tempo em favor da atenção básica à 

saúde da comunidade. Admiro muito esta profissão e a determinação e seriedade 

com que realizam seu trabalho!  

A todos os meus alunos pelo incentivo, carinho e amizade. 
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e fazer com que sua alma goze  
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RESUMO 

 

 
Almeida MCS. Acidentes de trabalho ocorridos com Agentes Comunitários de Saúde 
no município de Caraguatatuba-SP [Dissertação de Mestrado]. Guarulhos (SP): 
Universidade Guarulhos; 2013. 
 

Este estudo, descritivo, exploratório, transversal, de campo, com abordagem 

quantitativa, teve por objetivos identificar o perfil sócio-demográfico e de trabalho 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Caraguatatuba-SP e 

analisar os acidentes de trabalho ocorridos com estes trabalhadores. Os dados 

foram coletados com 137 ACS, por meio de questionário e entrevista, após 

autorização da Secretaria Municipal de Caraguatatuba e aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Guarulhos (Parecer no. 723/11). Pelos 

resultados obtidos verifica-se que 129 (94,16%) ACS são do sexo feminino, 98 

(71,53%) com idade entre 19 e 39 anos, 83 (60,58%) com união estável e com um 

ou 2 filhos.  A maioria (132; 96,35%) reside com outras pessoas, contribui 

parcialmente na renda familiar (97; 70,80%), que é menor de R$ 2000,00 (90; 

65,69%); as atividades de lazer mais praticadas pelos ACS são assistir TV e ir à 

praia (32,77% e 19,15% respectivamente). 29,92% dos ACS declararam possuir 

outras profissões, inclusive com formação universitária (1 administrador de empresa 

e 3 pedagogos); o  tempo de atuação como  ACS variou de 25 dias a 11 anos, com 

média de 3,17anos (dp ± 2,88 anos).  O tipo de transporte mais utilizado para ir da 

residência para a UBS e para exercer o trabalho na microárea foi a bicicleta (83,21% 

e 75,91% respectivamente), gastando tempo médio de 13,37 minutos (dp ±9,84) 

entre sua moradia e a UBS. Apenas 14 (10,22%) ACS possuem outro emprego 

concomitante, como vendedores ambulantes, domésticas, vendedores autônomos e 

do ramo de embelezamento; 101 (73,72%) declararam ser procurados por clientes 

da área em que atuam fora do horário de trabalho. Os dados relacionados aos 

acidentes de trabalho revelam que menos da metade (59; 43,07%) dos ACS 

sofreram acidentes de trabalho, sendo que a maioria (44; 74,59%) referiu 1 acidente; 

o total de acidentes declarados foi 80, sendo os mais frequentes traumatismo de 

ciclista em acidente de transporte (43; 53,75%), seguido de mordedura provocada 

por cão (13; 16,25%) e quedas (12; 15,00%); o tipo de acidente de trabalho mais 

frequente foi o típico (64; 80,00%), seguido pelo de trajeto (13; 16,25%) e doença do 

trabalho (3; 3,75%). No entanto, 22,63% dos ACS referiram doenças que 

consideram relacionadas ao trabalho que exercem, destacando-se as doenças do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (13; 30,96%), do aparelho circulatório 

(7; 16,68%), do aparelho respiratório, transtornos mentais e comportamentais e, 

doenças da pele e do tecido subcutâneo (4; 9,52% respectivamente). A maior parte 

dos acidentes de trabalho ocorreu em via pública (59; 76,62%), no ano de 2011 (35; 

43,75%), e o agente causador foi as irregularidades em via pública (21; 26,25%), o 



 

 

 
 

cão (16; 20,00%) e a bicicleta/ciclista (14; 17,50%) dentre outros; as partes do corpo 

mais afetadas foram os membros inferiores (50; 51,03%) e superiores (26; 26,53%), 

e a lesão mais frequente foi superficial, de partes moles (46; 47,43%), seguida de 

contusão, hematoma e edema (38; 39,18%). A maioria (129; 94,16%) referiu utilizar 

EPI, sendo os mais utilizados o protetor solar (93,80%) e sapato fechado (56,59%). 

Apenas 31 (38,75%) dos acidentes ocorridos foram notificados por meio da CAT e 

16 (20,00%) necessitaram de afastamento das atividades laborais, sendo o período 

de 1 a 5 dias o mais frequente (43,75%); nenhum ACS necessitou de internação e 

07 (8,75%) declararam ter sequelas devido ao acidente de trabalho, sendo referidas 

dores em membros inferiores, superiores e região pélvica, alterações na unha, 

deformidade no pé direito. Os resultados alertam para a importância da promoção de 

medidas preventivas e interventivas nas diferentes realidades do exercício do 

trabalho do ACS, por meio de ações que promovam a melhoria das condições de 

trabalho, prevenindo os agravos e potencializando a sua saúde. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde. Acidentes de trabalho. Notificação de 

acidentes de trabalho. Saúde do trabalhador. 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Almeida MCS. Occupational accidents involving Community Health Agents in the 
municipality of Caraguatatuba/SP [Master Degree Dissertation]. Guarulhos (SP): 
Universidade Guarulhos; 2013. 
 
This descriptive, exploratory, cross-sectional field study with a quantitative approach 
had the purposes of identifying the socio-demographic and occupational profile of the 
Community Health Agents (CHAs) of the municipality of Caraguatatuba/SP and of 
analyzing the occupational accidents occurred with these workers. The data were 
collected from 137 CHAs by means of a questionnaire and an interview, after having 
been authorized by the Caraguatatuba City Health Secretariat and approved by the 
Research Ethics Committee of the University of Guarulhos (Opinion nº 723/11). The 
results obtained showed that 129 (94.16%) CHAs were female, 98 (71.53%) were 
aged between 19 and 39 years, 83 (60.58%) lived in a stable relationship and had 
one or two children. The majority of them (132; 96.35%) lived together with other 
persons and contributed with a part of the family income (97; 70.80%), which was 
less than R$ 2000.00 (90; 65.69%); the most common leisure activities reported by 
the CHAs were watching TV and going to the beach (32.77% and 19.15%, 
respectively). 29.92% of the CHAs reported having other professions, even with a 
university degree (1 in business administration and 3 in pedagogy); their time of 
working as a CHA varied from 25 days to 11 years, with a mean of 3.17 years 
(s.d.±2.88 years). The type of transportation most used to go from home to work 
[UBS – Basic Health Unit] and to do their work in the respective micro-area was the 
bicycle (83.21% and 75.91%, respectively), and the mean time spent on the way 
from home to the UBS was 13.37 minutes (s.d.±9.84). Only 14 (10.22%) CHAs had 
another concomitant job, such as door-to-door vendors, maids, self-employed sales 
women, and in the beauty services; 101 (73.72%) reported being called by 
costumers from their field of activity outside their working hours. The data related to 
occupational accidents reveal that less than half (59; 43.07%) of the CHAs had 
occupational accidents, most of them (44; 74.59%) having reported one; the total of 
accidents reported was 80, and the most frequent were biker trauma in traffic 
accidents (43; 53.75%), followed by dog bites (13; 16.25%) and falls (12; 15.00%); 
the most frequent type of occupational accident was the typical (64; 80.00%), 
followed by road accidents (13; 16.25%) and occupational disease (3; 3.75%). 
However, 22.63% of the CHAs reported diseases they considered as job-related, 
among which the most preeminent were diseases of the osteomuscular system and 
of the connective tissue (13; 30.96%), of the circulatory system (7; 16.68%), the 
respiratory system, mental and behavioral disorders, skin and subcutaneous tissue 
diseases (4; 9.52%, respectively). Most of the occupational accidents occurred in 
public places (59; 76.62%), in 2011 (35; 43.75%), and the cause were irregularities of 
the streets (21; 26.25%), dog attacks (16; 20.00%) and the bicycle/biker (14; 
17.50%); the most frequently affected parts of the body were the lower (50; 51.03%) 
and upper (26; 26.53%) limbs; the most frequent lesions were superficial, affecting 
soft parts (46; 47.43%), followed by contusions, hematoma and edema (38; 39.18%). 
The majority of CHAs (129; 94.16%) reported using IPE [individual protection 
equipment], the most commonly used being sunscreen (93.80%) and closed shoes 
(56.59%). Only 31 (38.75%) of the occurred accidents were notified by CAT 



 

 

 
 

[Information of Occupational Accident] and 16 (20.00%) required a leave of absence 
from work, the most frequent period of absence (43.75%) being 1 to 5 days; none of 
the CHAs needed hospitalization, and 7 (8.75%) reported sequels of their 
occupational accident, such as pain in the upper and lower limbs and pelvis, nail 
alterations, and a deformity of the right foot. These results enhance the importance of 
promoting preventive and interventive measures in the different realities of the CHA 
working conditions, improving them, preventing their damages and strengthening the 
CHAs’ health. 
 
 
 
 
Key words: Community Health Agents; Occupational Accidents; Notification of Occupational 
Accidents; Workers’ Health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

RESUMEN 

 

 

Almeida MCS. Accidentes de trabajo acontecidos con Agentes Comunitarios de 
Salud en el municipio de Caraguatatuba-SP [Disertación de Maestría]. Guarulhos 
(SP): Universidad Guarulhos; 2013. 
 

Este estudio, descriptivo, explorador, transversal, de campo, con abordaje 

cuantitativo, tuvo como objetivos identificar el perfil sociodemográfico y de trabajo de 

los Agentes Comunitarios de Salud (ACS) del municipio de Caraguatatuba-SP y 

analizar los accidentes de trabajo acontecidos con estos trabajadores. Los datos 

fueron colectados con 137 ACS, por medio de cuestionario y entrevista, tras la 

autorización de la Secretaría Municipal de Caraguatatuba y aprobación del Comité 

de Ética en Investigación de la Universidad Guarulhos (Informe no. 723/11). Por los 

resultados obtenidos se verifica que 129 (94,16%) ACS es del sexo femenino, 98 

(71,53%) con edad entre 19 y 39 años, 83 (60,58%) con unión estable y con 1 í 2 

hijos.  La mayoría (132; 96,35%) reside con otras personas, contribuye parcialmente 

en la renta familiar (97; 70,80%), que es menor de R$ 2000,00 (90; 65,69%); las 

actividades de esparcimiento más practicadas por los ACS son ver TV e ir a la playa 

(32,77% y 19,15%, respectivamente). El 29,92% de los ACS declararon tener otras 

profesiones, incluso con formación universitaria (1 administrador de empresa y 3 

pedagogos); el tiempo de actuación como  ACS varió de 25 días a 11 años, con 

promedio de 3,17 años (dp ± 2,88 años).  El tipo de transporte más utilizado para ir 

de la residencia para la UBS y para ejercer el trabajo en la micro área fue la bicicleta 

(el 83,21% y el 75,91%, respectivamente), gastando un tiempo promedio de 13,37 

minutos (dp ±9,84) entre su vivienda y la UBS. Apenas 14 (10,22%) ACS tienen otro 

empleo concomitante, como vendedores ambulantes, empleadas domésticas, 

vendedores autónomos y del ramo de embellecimiento; 101 (73,72%) declararon ser 

buscados por clientes del área en que actúan fuera del horario de trabajo. Los datos 

relacionados a los accidentes de trabajo revelan que menos de la mitad (59; 

43,07%) de los ACS sufrieron accidentes de trabajo, siendo que la mayoría (44; 

74,59%) se refirió a 1 accidente; el total de accidentes declarados fue 80,  siendo los 

más frecuentes  traumatismo de ciclista  en accidente de transporte (43; 53,75%), 

seguido de mordedura provocada por perro (13; 16,25%) y caídas (12; 15,00%); el 

tipo de accidente de trabajo más frecuente  fue el típico (64; 80,00%), seguido por el 

de trayecto (13; 16,25%) y enfermedad del trabajo (3; 3,75%). Sin embargo, el 

22,63% de los ACS se refirieron a enfermedades que consideran relacionadas al 

trabajo que ejercen, destacándose las enfermedades del sistema osteomuscular y 

del tejido conjuntivo (13; 30,96%), del aparato circulatorio (7; 16,68%), del aparato 

respiratorio, trastornos mentales y de comportamiento y, enfermedades de la piel y 

del tejido subcutáneo  (4; 9,52% respectivamente). La mayor parte de los accidentes 

de trabajo aconteció en vía pública (59; 76,62%), en el año de 2011 (35; 43,75%), y 

el agente causador fueron las irregularidades en vía pública (21; 26,25%), el perro 



 

 

 
 

(16; 20,00%) y la bicicleta/ciclista (14; 17,50%) de entre otros; la parte del cuerpo 

más afectada fueron los miembros inferiores (50; 51,03%) y superiores (26; 26,53%), 

y la lesión más frecuente fue superficial, de partes blandas (46; 47,43%), seguida de 

contusión, hematoma y edema (38; 39,18%). La mayoría (129; 94,16%) se refirió a 

utilizar EPI, siendo los más utilizados el protector solar (93,80%) y zapato cerrado 

(56,59%). Apenas 31 (38,75%) de los accidentes acontecidos fueron notificados por 

medio de la CAT y 16 (20,00%) necesitaron de licencia de las actividades laborales, 

siendo el período de 1 a 5 días el más frecuente (43,75%); ningún ACS necesitó de 

internación y 07 (8,75%) declararon tener secuelas debido al accidente de trabajo, 

siendo dichos dolores en miembros inferiores, superiores y región pélvica, 

alteraciones en la uña, deformidad en el pie derecho. Los resultados alertan para la 

importancia de la promoción de medidas preventivas e interventoras en las 

diferentes realidades del ejercicio del trabajo del ACS, por medio de acciones que 

promuevan el mejoramiento de las condiciones de trabajo, previniendo los 

empeoramientos y potenciando su salud. 

 

 

 

 

Palabras clave: Agentes Comunitarios de Salud. Accidentes de trabajo. Notificación de 

accidentes de trabajo. Salud del trabajador. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No decorrer da história da saúde pública internacional e nacional o 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) aparece com diversas denominações como 

trabalhador comunitário de saúde1, profissional de saúde comunitária2, trabalhador 

primário de saúde3,4, visitador sanitário1,5, auxiliar de saúde, agente de saúde, 

agente comunitário de saúde pública5, entre outros1.  

No âmbito internacional a inserção do trabalhador comunitário de saúde 

nos sistemas de saúde, ocorreu nos anos 60, após o descontentamento com o 

modelo de atenção primária a saúde vigente, já que este não atendia as 

necessidades das populações, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Nesta época, profissionais de saúde e líderes comunitários de diversos países 

uniram-se em um movimento denominado “programas de saúde com base na 

comunidade” (Community-based Health Programs (CBPH)), onde a população era 

ator participante da saúde local, diminuindo a dependência do profissional médico e 

inserindo “profissionais de saúde comunitária”, os quais eram recrutados na própria 

comunidade, e capacitados para dar assistência a sua região, visando 

principalmente à educação em saúde e a prevenção2.  

Este movimento impulsionou experiências em diversos países como 

China, Bangladesh, Cuba entre outros, publicadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS)/ Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) no ano de 1974 

– “Abordagens alternativas para atender às necessidades sanitárias básicas das 

populações em Países em desenvolvimento”. A experiência mais conhecida foi a 

chinesa, em que trabalhadores primários de saúde (chamados de “médicos 

descalços”- pessoas sem titulação em medicina que residiam na comunidade), após 

receber treinamento prestavam cuidados a sua comunidade, enfatizando a 

prevenção e a educação em saúde e também realizando cuidados curativos na 

maioria das doenças mais comuns. Os casos mais complexos eram encaminhados 

aos centros de saúde da comunidade onde havia uma equipe de apoio, com 

profissionais da saúde3. 
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A Conferência Internacional de Cuidados Primários a Saúde ocorrida em 

1978, na cidade de Alma Ata, antiga União Soviética, foi responsável pela ampla 

divulgação destas experiências. Teve como objetivo primordial definir medidas para 

promover a saúde de todos os povos do mundo, sendo esta um direito universal e 

um dever dos governos. Dentre outros aspectos importantes, a figura do ACS fica 

clara quando a declaração de Alma Ata aponta que os cuidados primários a saúde4: 

baseiam-se, nos níveis locais e de encaminhamento, nos que 
trabalham no campo da saúde, inclusive médicos, enfermeiros, 
parteiras, auxiliares e trabalhadores comunitários de saúde, [...]  
convenientemente treinados para trabalhar, social e tecnicamente, ao 
lado da equipe de saúde e responder às necessidades expressas de 
saúde da comunidade.  

 

Influenciados pela Declaração de Alma Ata, nas décadas seguintes 

diversos países implantaram programas de cuidados primários a saúde, para 

populações específicas6,7, sendo que muitos destes inseriram em seus serviços o 

trabalhador comunitário de saúde, presentes hoje na Etiópia, Moçambique, Uganda, 

Bangladesh, Paquistão, Tailândia, Haiti1, Africa do Sul8, Zâmbia9, Índia10, Nova 

Zelândia11, Estados Unidos12, Colômbia13, Paraguai14, entre outros. Nas diversas 

regiões do mundo, a principal função do agente comunitário de saúde é ser “elo de 

ligação entre a comunidade e o sistema de saúde”15, sendo este o “primeiro nível de 

contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de 

saúde”4.  

Cabe ressaltar que os programas de Saúde da Família, tanto de países 

desenvolvidos como em desenvolvimento, onde o agente de saúde está inserido, 

“procuram responder ou se articulam a questões específicas de cada país”, 

sustentando-se em justificativas orientadas principalmente por “racionalidades 

econômicas, científicas e técnicas”, associadas a perspectivas de alcançar o “bem 

estar físico, mental e social” de sua população6,7. Estes programas substituem o 

modelo de saúde curativo, centrado no profissional médico e em altas tecnologias 

com custos elevados, que não alcançava a todos por um modelo de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde, com a participação da comunidade. 

Para Silva e Dalmaso7 no Brasil, a incorporação dos ACS teve origem nas 

décadas de 40 a 60 com o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) e nas 

décadas de 60 a 90 com a Fundação Serviços Especiais de Saúde Pública 

(FSESP), por meio de visitadores sanitários, que eram treinados e supervisionados 
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por enfermeiros, atuavam em um território adstrito, realizando visitas domiciliares, 

atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças, além do 

acompanhamento de grupos de risco e vigilância sanitária. O FSESP influenciou 

diretamente as diretrizes que orientam a prática atual do trabalho do ACS na 

Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (EACS) e na Estratégia Saúde da 

Família (ESF).  

Em 1976, foi implantado na região nordeste do Brasil o Programa de 

Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), que visava a ampliação 

dos acessos a saúde a grupos marginalizados com condições de saúde muito 

precárias15. Este contava com a atuação do auxiliar de saúde, selecionado e 

recrutado na própria comunidade. Na década de 80 o PIASS foi expandido para 

outras regiões do Brasil, destacando-se na região de Sorocaba e Vale do Ribeira, 

onde ficou conhecido como Projeto DEVALE, com agentes de saúde que atuavam 

em postos de saúde rurais e nas comunidades que os elegeram16.  

Há ainda relatos da ação isolada de Agentes de Saúde em diversas 

localidades brasileiras: 

 São Paulo- em 1925 foi criado o curso de educação sanitária, no Centro de 

Saúde Modelo do Instituto de Higiene de São Paulo, com duração de 1 ano e 

6 meses, baseado no modelo norte americano “health centers”, que dava às 

visitadoras sanitárias um papel de destaque nos programas e serviços 

sanitários. Este curso capacitava professoras primárias para exercer a função 

de agentes comunitárias, visitadoras sanitárias, agentes de saúde pública, 

que atuavam nos centros de saúde estaduais, elaborando cartazes de 

informação em saúde, realizando visitas domiciliares, com objetivo de divulgar 

à população carente noções de higiene e puericultura5;  

 Na cidade de São José dos Campos, São Paulo (1979)6,7, o programa ACS foi 

implantado por uma iniciativa municipal;  

 Na favela de Manguinhos, Rio de Janeiro (1982), jovens ligados à campanha 

da Fraternidade, realizaram trabalho voluntário executando ações de saúde 

junto à comunidade local. Em 1985 receberam o apoio da UNICEF que 

formalizou o trabalho destes em 40h semanais, com remuneração17; 

 Ceará (1987)- cerca de 6000 pessoas que residiam nas comunidades foram 

contratadas pelo governo estadual em uma situação emergencial do quadro 
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de “seca”, por um salário mínimo. Após treinamento, trabalhavam na 

comunidade realizando atividades específicas de prevenção e atenção 

primária à saúde como terapia de reidratação oral e incentivo à vacinação e 

ao aleitamento materno. Após este período, mediante aos bons resultados o 

estado do Ceará se viu pressionado pelas próprias comunidades, levando-o a 

manter o programa18, que ganhou atenção especial no início da década de 

90, ao receber o Premio Maurice Pate do UNICEF, por ter reduzido em 32% o 

índice de mortalidade infantil no estado;  

 Maranhão (1979)- 400 agentes comunitários atuavam com apoio da 

UNICEF19;  

 Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (Vale do Jequitinhonha (1971) e 

Montes Claros (1975)), além de Goiás e Rio Grande do Sul20,21. 

No final da década de 70 surgiu no Brasil o movimento de reforma 

sanitária, baseado nas proposições da Declaração de Alma Ata, culminando na 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (1986), a primeira com participação popular. Esta foi 

utilizada como base para os artigos relacionados à saúde contidos na Constituição 

Federal de 1988, Lei Orgânica da Saúde (8.080/90) e Lei Complementar da Saúde 

(1842/90). Colaborou de forma singular para formulação dos princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre eles universalidade, equidade e 

integralidade na atenção à saúde e participação da população22.  

Oficialmente, a institucionalização do trabalho do ACS surgiu no contexto 

da Saúde Pública Nacional no início da década de 90, com a criação do Programa 

Agente Comunitário de Saúde (PACS)23, que foi uma estratégia para iniciar a 

reforma do modelo brasileiro de assistência à Saúde após o surgimento do SUS24. 

Posteriormente, em 1994, foi implantado o Programa Saúde da Família (PSF)25, com 

o objetivo de operacionalizar os princípios e diretrizes do SUS na Atenção Básica. 

Este programa possui caráter substitutivo - uma nova concepção de saúde, que 

antes era individual, curativa, centrada no profissional médico e que passa a ser 

pautada na promoção, proteção e recuperação da saúde, voltada para a família e a 

comunidade, com atuação de uma equipe interdisciplinar26.  

A partir de 2006 o PSF passou a ser considerado entre outros aspectos, 

uma Estratégia Nacional para reorganização da Atenção Básica passando a ser 

denominado Estratégia Saúde da Família27.  A Portaria 2488/GM de 21 de outubro 
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de 201128 estipula que uma equipe de saúde da família deve ser composta 

minimamente por médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e até 12 

ACS. Cada equipe da ESF é responsável pelo atendimento de famílias de um 

território adstrito, denominado Área, contendo no máximo 4000 pessoas. O PACS, a 

partir desta Portaria, também recebeu uma nova denominação - Estratégia Agentes 

Comunitários de Saúde (EACS). Foi previsto como uma “possibilidade para a 

organização inicial da atenção básica com vistas à implantação gradual da ESF ou 

como uma forma de agregar os agentes comunitários a outras maneiras de 

organização da atenção básica”, sendo composto por enfermeiro e de 4 a 12 ACS. 

Tanto na EACS como na ESF todos os profissionais, com exceção do médico, 

devem trabalhar 40h/semana e os ACS atender no máximo 750 pessoas, 

cadastradas em suas microáreas, contidas dentro da área de atuação da equipe.  

Segundo Cianciarullo29: 

Os ACS constituem a ponta de inserção de toda e qualquer ação de 
saúde nas comunidades [...] e uma prática que garante um novo 
olhar dos profissionais em relação ao contexto em que se processam 
as ações de saúde, visto que pressupõem uma busca ativa de 
problemas atuais e potenciais, preservando e potencializando as 
capacidades dos membros da comunidade atendida. 

 
Em 1994 havia 2098 ACS e 328 ESF em todo o Brasil25. Segundo o 

Ministério da Saúde, em 2012 o Brasil já contava com 33.434 ESF implantadas em 

5.298 municípios, atendendo a 105,5 milhões de brasileiros, contando com a 

atuação de 257.265 ACS30.   

A profissão de ACS só foi reconhecida oficialmente em 2002,  por meio da 

Lei nº10.507 de 10 de julho de 200231, a qual foi revogada pela Lei nº11.350 de 05 

de outubro de 2006 que atualmente rege esta atividade profissional. Para exercer a 

profissão, o ACS deve residir na área em que atua desde o início do processo 

seletivo público, ter ensino fundamental completo e ser aprovado no curso de 

qualificação básica de ACS32. 

A função do ACS dentro do PSF caracteriza-se pela realização de visitas 

domiciliares a todas as famílias de sua microárea de abrangência, desenvolvendo 

ações individuais ou coletivas de prevenção, promoção à saúde, sendo este 

importante elo entre a população e os demais membros da ESF.  

A dificuldade de relacionamento entre o ACS e os outros membros da 

ESF mais a falta de envolvimento destes com as questões da comunidade poderá 
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fazer do ACS “um elo perdido”, visto que muitas vezes este não alcança êxito na 

busca de respostas exigidas segundo as necessidades da população, sentindo-se 

impotente, frustrado e sem apoio frente aos problemas da comunidade33. 

Portanto, o processo de trabalho na ESF requer cooperação coletiva de 

todos os membros da equipe, sendo que o processo de trabalho do ACS tem como 

“objeto do trabalho” as famílias residentes em sua microárea, como finalidade a 

melhoria das condições de saúde da comunidade onde atua, por meio de ações 

preventivas, de promoção e recuperação da saúde. Para isto utiliza-se de diversas 

ferramentas, entre elas a comunicação com as famílias e demais membros da 

equipe (visita domiciliar, reuniões de equipe, treinamentos e aprimoramentos, grupos 

de educação em saúde), o seu deslocamento pela comunidade a pé ou de bicicleta, 

seus conhecimentos sobre a comunidade, saberes técnicos, bem como fichas para 

registro de acompanhamento de gestantes, crianças, hipertensos, diabéticos, 

vistoria de prevenção a dengue; balança para pesagem de crianças; entre outros. 

O Anexo 1 da Portaria 2488/GM28 descreve como atribuições específicas 

do ACS:  

I - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a 
microárea; 
II - cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os 
cadastros atualizados; 
III - orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde 
disponíveis; 
IV - realizar atividades programadas e de atenção à demanda 
espontânea; 
V - acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e 
indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser 
programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios 
de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência 
a média de 1 (uma) visita/família/mês; 
VI -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 coletividade; 
VII - desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção 
das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas 
domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos 
domicílios e na comunidade, como por exemplo, combate à Dengue, 
malária, leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, 
principalmente a respeito das situações de risco; e 
VIII - estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo 
ações educativas, visando a promoção da saúde, a prevenção das 
doenças, e ao acompanhamento das pessoas com problemas de 
saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades do 
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Programa Bolsa Família ou de qualquer outro programa similar de 
transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades 
implantado pelo Governo Federal, estadual e municipal de acordo 
com o planejamento da equipe. 
É permitido ao ACS desenvolver outras atividades nas unidades 
básicas de saúde, desde que vinculadas às atribuições acima. 

 

O edital de contratações para ACS em Caraguatatuba- SP prevê que para 

ser aprovado no processo seletivo, o candidato deve possuir idade mínima de 18 

anos, ter disponibilidade para trabalhar 8 horas/dia com flexibilidade de horário, ter 

ensino fundamental completo, realizar uma prova escrita, passar por uma avaliação 

de competência e habilidades comportamentais, comprovar que reside na microárea 

em que deseja trabalhar e ser aprovado em exame médico34.  

Os ACS de Caraguatatuba- SP são supervisionados pelos enfermeiros da 

equipe de ESF da qual fazem parte. Regularmente assinam o ponto na UBS a que 

pertencem às 8 horas, e só após se dirigem até a sua microárea, onde realizam as 

visitas domiciliares. As 12h e 13h devem voltar a UBS para registrar a saída, bem 

como o retorno do almoço. Retornam novamente para a comunidade e só voltam a 

UBS por volta de 17h, quando registram o termino do seu trabalho diário. Os ACS 

que atendem a zona rural, em acordo com o enfermeiro responsável pela ESF 

podem ser dispensados de assinar o ponto quatro vezes ao dia, devido a distância 

existente entre a microárea e a UBS. Cabe ressaltar que o ACS também desenvolve 

ações dentro da UBS, quando participa ao enfermeiro os problemas diários 

encontrados na comunidade (geralmente no inicio ou final do período diário de 

trabalho), durante reunião de equipe semanalmente, quando auxiliam na distribuição 

de leite para indivíduos cadastrados em programas como o Viva Leite, ou ao 

participar de grupos de educação em saúde e de treinamentos. 

Sabe-se que o trabalho exerce um papel importante nas condições de 

vida do homem, sendo apresentado com conceitos antagônicos, podendo produzir 

efeitos positivos ou negativos, interferindo diretamente nas condições de saúde. O 

trabalho se mostra positivo quando é gratificante, desenvolvido em um ambiente 

saudável, capaz de satisfazer as necessidades básicas de subsistência, de criação e 

de colaboração dos trabalhadores, inserindo o indivíduo no ambiente em que vive, 

contribuindo na formação de sua identidade e permitindo sua participação na vida 

social, promovendo realização profissional e bem-estar, mostrando-se promotor de 

saúde. No entanto, a forma como esse trabalho é organizado e executado na 
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sociedade também pode gerar efeitos negativos, ao expor o indivíduo aos riscos 

presentes no ambiente laboral, podendo gerar o adoecimento e a morte 35, 36. O risco 

pode ser definido como “toda e qualquer possibilidade de que algum elemento ou 

circunstância existente num dado processo e ambiente de trabalho possa causar 

dano à saúde”37. Os fatores de riscos para a saúde e segurança dos trabalhadores 

podem ser físicos; químicos; biológicos; ergonômicos e psicossociais- decorrentes 

da organização e gestão do trabalho; e mecânicos e de acidentes- “ligados a 

proteção de máquinas, arranjo físico, ordem e limpeza do ambiente de trabalho, 

sinalização, rotulagem de produtos e outros que podem levar a acidentes do 

trabalho”38. A identificação precoce dos riscos exerce função preventiva sobre 

doenças e acidentes relacionados ao trabalho39. 

Pesquisa40 qualitativa realizada com 24 ACS identificou situações 

geradoras de prazer e de sofrimento durante a realização do seu trabalho. O prazer 

está relacionado à valorização e reconhecimento da comunidade, sentir-se útil, 

manifestações de carinho dos usuários, resolução de problemas, convivência 

harmoniosa entre os ACS e a participação nos eventos festivos no trabalho. Quanto 

ao sofrimento foi observado que ele surge quando existem falhas no serviço de 

saúde que impedem o ACS de realizar sua função, pela perda da privacidade, pelo 

fato de morar e trabalhar no mesmo local, pelo compartilhamento do sofrimento das 

famílias diante da doença e da morte, pelo convívio com as questões sociais como 

miséria, violência, pelo conflito entre os valores do ACS e a realidade da 

comunidade e, pela frustração por não ter conseguido evitar algum agravo para a 

saúde do usuário. Também foi destacado como fonte de sofrimento a falta de 

reconhecimento profissional por parte da equipe de saúde e chefia imediata e a 

ausência de averiguação sobre as queixas do seu trabalho. 

A atuação como enfermeira na ESF durante 10 anos permitiu observar 

que o trabalho do ACS é muitas vezes árduo, já que este trabalhador percorre 

longas distâncias a pé ou de bicicleta, por  vezes em terrenos irregulares, ora sob o 

sol escaldante, ora sob a chuva, em muitas ocasiões sendo mal tratado por algumas 

famílias, e bem acolhido por outras que confiam aos mesmos os seus problemas 

pessoais e segredos. Isto além das visitas realizadas em áreas de risco, locais 

insalubres, pontos de tráfico de drogas e residências com cães ferozes.  
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A impotência e falta de apoio dos demais membros da equipe e da 

gestão, em relação à resolutividade dos problemas de saúde das famílias, pode ser 

um fator altamente estressante. Um exemplo disto é a demora no agendamento de 

alguns exames complementares e consultas com especialistas. Por ser um membro 

da própria comunidade, o ACS a todo tempo interage com as famílias de sua 

microárea de abrangência e apesar de trabalhar oficialmente 40h semanais, é 

muitas vezes cobrado por ações que fogem de sua governabilidade.  

Desta forma, os ACS são expostos às cargas de trabalho, que evidenciam 

o impacto do processo de trabalho sobre a saúde do trabalhador. As cargas de 

trabalho são definidas como os elementos do processo de trabalho “que interatuam 

entre si e com o corpo do trabalhador” produzindo “processos de adaptação que se 

traduzem em desgastes”, caracterizado pela perda de capacidade corporal e 

psíquica41.  

Laurell e Noriega41 classificam as cargas de trabalho em físicas, químicas, 

biológicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas. As quatro primeiras “possuem 

materialidade externa”, são independentes do corpo do trabalhador, e ao interagir 

com ele resulta em desgaste. Já as cargas fisiológicas e psíquicas “adquirem 

materialidade no corpo humano”, ao produzir “transformações em seus processos 

internos”, não são visíveis, podem ser identificadas pelo desgaste produzido no 

corpo do trabalhador. As cargas físicas podem ser exemplificadas por ruído, calor; 

as cargas químicas por pó, fumaça, fibras, vapores, líquidos; e as biológicas por 

micro-organismos. As cargas mecânicas são relacionadas à “ruptura instantânea de 

continuidade do corpo”, como lesões por contusão, fraturas, entre outros. Já as 

cargas fisiológicas podem ser exemplificadas por esforço físico pesado, posição 

incômoda, mudança de turnos; e as cargas psíquicas por situações que provocam 

sobrecarga psíquica (tensão prolongada, consciência de alta periculosidade, 

supervisão com pressão) e subcarga psíquica (impossibilidade de usar a capacidade 

psíquica, atividades repetitivas, separação entre o planejamento e a execução). 

Trindade, Silva, Boiane, Noll, Bendlin, Corrêa et al42 em pesquisa 

realizada com 60 ACS em Palmas-PR, observaram que estes estão expostos a 

todas as cargas de trabalho, sendo as mais  frequentes as cargas psíquicas, por 

necessidade de alto grau de atenção durante as informações fornecidas, a 

necessidade de sigilo profissional, dificuldade de relacionamento interpessoal e a 
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falta de oportunidade para desenvolver novos projetos e iniciativas para organizar o 

trabalho.  

Outro estudo43 desenvolvido com ACS em Santa Maria - RS, por meio de 

encontros grupais semanais e entrevista coletiva, encontrou resultado semelhante 

ao identificar que no trabalho destes profissionais as cargas psíquicas estavam mais 

frequentes, sendo encontradas dificuldades nas medidas de proteção e autocuidado.  

Em 2007, também foi realizada uma pesquisa44 por meio de grupo focal, 

com 10 ACS, no município de São Paulo, que referiram estarem expostos a cargas 

de trabalho psíquicas, fisiológicas, físicas, biológicas, químicas e mecânicas, sendo 

as psíquicas e fisiológicas predominantes; dentre as psíquicas foram referidas a 

desconfiança dos clientes durante o cadastramento realizado pelo ACS; pressão por 

produtividade; dificuldade de relacionamento com a equipe e superiores; exposição 

à violência e drogas durante a visita domiciliar a usuários de drogas e traficantes; 

medo de contato com animais e doenças; impossibilidade de participar de decisões; 

desvalorização de seu trabalho; não ser recebido ou demorar a ser recebido pelos 

usuários; intermediar conflitos entre usuários e a Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

realizar atividades que não competem aos ACS; baixos salários; pouca capacitação 

para o trabalho; impossibilidade de intervir em processos como agendamento de 

exames e consultas com especialista; ser procurado fora do horário de trabalho, 

entre outros. Dentre as cargas fisiológicas foram citadas o carregamento de peso 

(impressos, mochila, prancheta...); permanecer em posições incômodas (em pé, 

sentar em degrau, falta de local para realizar anotações); andar e escrever 

excessivamente, entre outros; as cargas físicas referiam-se a exposição a altas 

temperaturas, residências sem ventilação, raios solares, claridade solar excessiva 

dificultando a visão, falta de iluminação e ruídos de carros e cachorros; as 

biológicas, exposição a doenças infectocontagiosas, rato, cão, pulga, barata, cobra, 

escorpião, piolho; as químicas incluíam os odores desagradáveis, como urina e as 

mecânicas, as irregularidades e presença de água nas ruas e calçadas. Os ACS que 

participaram desta pesquisa mencionaram relação entre as cargas psíquicas, 

mecânicas e biológicas e seu processo saúde doença ao relatar sintomas psíquicos 

difusos como frustração, angústia, depressão e também problemas ósteo-

articulares.  
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Estudo45 realizado com todos os ACS do município de Sidrolândia - MS 

revelou que 26,82% dos trabalhadores relataram terem sido vítimas de acidente de 

trabalho, sendo que o mais prevalente foi a queda (54,54% dos acidentes), seguido 

por incidentes com animais (mordida de cachorro), picadas de insetos e lesão com 

arame farpado. Destes acidentes nenhum havia sido comunicado por meio de CAT. 

Vale ressaltar que o trabalhador não está apenas exposto ao risco de 

adoecer no seu ambiente de trabalho, mas está subordinado aos determinantes 

sociais presentes em todas as dimensões de sua vida. Desta forma, os perfis de 

adoecimento e morte podem estar relacionados ao da população em geral, devido a 

inúmeros fatores como idade, condição social, grau de instrução, moradia, hábitos 

alimentares, prática de atividade física, herança genética, entre outros38,46. 

Breilh46 considera que aspectos benéficos e facetas destrutivas coexistem 

no ambiente de trabalho, fazendo com que o processo de trabalho não seja 

puramente benéfico ou danoso à saúde, visto que os aspectos favoráveis e as 

facetas destrutivas operam de modos distintos, de acordo com o momento histórico 

e o grupo social em questão.   Dessa forma, a prevalência de aspectos favoráveis 

resultará em melhoria da qualidade de vida e a predominância de aspectos 

destrutivos desencadeará a doença.  

A definição de Saúde do Trabalhador é mais abrangente quando 

apresenta como ”objeto de estudo a relação entre o trabalho e o processo saúde-

doença”47. Mendes, Oliveira48 afirmam que a Saúde do Trabalhador “entende o 

social como determinante das condições de saúde da população”, enfatizando ações 

de promoção a saúde. O processo saúde-doença do trabalhador ocorre não apenas 

no ambiente de trabalho, mas em todos os locais nos quais freqüenta e interage, 

fazendo com que o trabalhador também seja um agente responsável pela sua 

própria condição de saúde, juntamente com os demais membros da sociedade.  

A Lei Orgânica da Saúde (8080/1990)49, no artigo 6º, define Saúde do 

Trabalhador como um conjunto de ações que têm o objetivo de proporcionar 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, 

submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Abrange entre 

outros aspectos a “assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 

portador de doença profissional e do trabalho”.  
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Para tanto, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador é organizada de 

modo que os princípios e diretrizes do SUS sejam observados em todas as esferas 

do governo 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”50. A Rede Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) responde pela execução de ações 

curativas, preventivas, de promoção e de reabilitação à saúde do trabalhador 

brasileiro e é composta  pelos Centros Estaduais e Regionais de Referência em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) e por uma rede sentinela de serviços médicos e 

ambulatoriais de média e alta complexidade responsáveis por diagnosticar os 

acidentes e doenças relacionados ao trabalho e por registrá-los no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN)51. Cabe ressaltar que a ESF também 

executa ações relacionadas à saúde do trabalhador, informadas mensalmente pelo 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB)- (atendimento específico para 

acidente de trabalho). 

Segundo o artigo 19 da Lei 8.21352 de 24 de julho de 1991, acidente de 

trabalho: 

é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou 
pelo exercício do trabalho do segurado [...] provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.  

 

Também são considerados acidentes de trabalho, a doença profissional 

decorrente do exercício de uma atividade laboral e, doença do trabalho que é 

entendida como aquela relacionada e adquirida “em função de condições especiais 

em que o trabalho é realizado”52. 

O Artigo 21 da mesma Lei52 acrescenta que também se equipara a 

acidente de trabalho: 

 acidente ligado ao trabalho, mesmo que o trabalho não tenha sido a 

única causa, mas tenha contribuído diretamente para a morte, redução ou 

perda de sua capacidade laboral, ou lesão que exija atendimento médico 

para recuperação;  

 acidente sofrido no local e horário do trabalho, devido à agressão, 

sabotagem ou terrorismo, ofensa física intencional por disputa relacionada 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=29723&janela=1
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=29723&janela=1


29 

 

 
 

ao trabalho, imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de 

companheiro de trabalho, ato de pessoa privada do uso da razão, 

desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos; 

 doença oriunda de contaminação acidental do empregado durante a 

realização de sua atividade laboral;  

 acidente sofrido fora do local e horário de trabalho, durante realização 

de serviço ou execução de ordem, a pedido da empresa ou por iniciativa 

espontânea com objetivo de evitar prejuízo ou proporcionar proveito para 

o empregador; 

 acidente durante viagem a serviço da empresa, incluindo as viagens 

com objetivo de aprimoramento profissional, independente dos meios de 

transporte utilizados; 

 acidente ocorrido durante o trajeto habitual da residência para o local 

de trabalho e vice-versa, nos períodos destinados à refeição ou descanso, 

durante realização de necessidades fisiológicas no local do trabalho ou 

durante este. 

Já o artigo 22 da Lei 821352, afirma que os acidentes de trabalho deverão 

ser comunicados à Previdência Social, pela empresa, até o primeiro dia útil após a 

ocorrência do mesmo e, em caso de óbito a comunicação deverá ser realizada 

imediatamente, sendo passível de multa em caso de omissão. Para comunicar o 

acidente de trabalho, a empresa deverá fazê-lo por meio do formulário de 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), que deverá ser preenchido em todos 

os casos de acidente de trabalho, seja ele típico, de trajeto, doença profissional ou 

do trabalho, com ou sem afastamento. Também é possível realizar a CAT pela 

internet, utilizando programa específico da Previdência Social. Caso a empresa não 

realize a comunicação, a mesma poderá ser realizada pelo próprio acidentado, seus 

dependentes, sindicato, médico que o atendeu, magistrados, integrantes do 

Ministério Público e dos Serviços Jurídicos da União e dos Estados, comandantes 

de unidades militares do Exército, Marinha, Aeronáutica e Corpo de Bombeiros e 

Polícia Militar53.  

De acordo com a Portaria GM/MS nº 247254 de 31 de agosto de 2010 os 

acidentes de trabalho fatais, com mutilações, com exposição a material biológico, 

dermatoses ocupacionais, lesões por esforços repetitivos, entre outros, devem ser 
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notificados por serviços sentinela específicos do SUS, por meio do SINAN, 

independente do regime de contratação do trabalhador. 

Em 2007 o Instituto Nacional do Seguro Social  (INSS) reformulou a forma 

de concessão de benefícios acidentários, baseado em estudos  estatísticos e 

epidemiológicos, mediante o cruzamento dos dados da Classificação Internacional 

de Doenças (CID 10) e da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), 

que permitiu a identificação de fortes associações entre agravos* e atividades 

laborativas.  Com embasamento nestas associações foi elaborado uma tabela com 

pares de associação de códigos da CNAE e da CID-10 que subsidia a análise da 

incapacidade laborativa pela Medicina Pericial do INSS: o Nexo Técnico 

Epidemiológico Previdenciário (NTEP).  Para identificar e caracterizar se a 

incapacidade é acidentária ou não, o médico perito baseia-se em qualquer um dos 

três pontos estratégicos descritos abaixo, para conceder um benefício de natureza 

acidentária55:  

1 – Identificação de ocorrência de Nexo Técnico Profissional ou do 
Trabalho (NTP/T)– verificação da existência da relação “agravo – 
exposição” ou “exposição – agravo” (Listas A e B do Anexo II do 
Decreto no 6.042/2007); 
2 – Identificação de ocorrência de Nexo Técnico Epidemiológico 
Previdenciário (NTEP) – averiguação do cruzamento do código da 
CNAE com o código da CID-10 e a presença na matriz do NTEP 
(publicada na Lista B do Anexo II do Decreto no 6.042/2007); 
3 – Identificação de ocorrência de Nexo Técnico por Doença 
Equiparada a Acidente do Trabalho (NTDEAT) – implica a análise 
individual do caso, mediante o cruzamento de todos os elementos 
levados ao conhecimento do médico-perito da situação geradora da 
incapacidade e a anamnese. 
 

Com essa sistemática não é mais necessária a emissão de uma CAT para 

que seja concedido um benefício de natureza acidentária, embora a entrega da CAT 

continue sendo obrigatóriamente legal.  As estatísticas passaram a apontar um 

conjunto de benefícios acidentários, causados por acidentes do trabalho, que eram 

subnotificados, ou seja, sem CAT registrada. Atualmente, o total dos acidentes 

registrados passou a ser a soma dos acidentes informados por meio da CAT mais o 

conjunto de acidentes ou doenças do trabalho que deram origem a benefícios 

acidentários para os quais não foi emitido uma CAT55.  

                                                           
* Agravos: diversas lesões, doenças, transtornos de saúde, distúrbios, disfunções ou a síndrome de evolução aguda, subaguda 

ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência
55

. 
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As estatísticas de acidentes de trabalho fornecidas pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego56 são classificadas didaticamente em acidentes típicos: 

decorrentes do exercício da atividade profissional; acidentes de trajeto: ocorridos 

durante o percurso entre a residência e o local de trabalho e vice versa e doença do 

trabalho: produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho peculiar a 

determinado ramo de atividade constante do Anexo II do Regulamento da 

Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, bem 

como aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que 

o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, desde que constante do 

Anexo citado anteriormente. 

Em 2010, foram registrados no INSS 709.474 acidentes de trabalho, 

destes 179.681 sem CAT registrada. Dos acidentes registrados com CAT (529.793), 

os acidentes típicos representaram 78,76%, os de trajeto 18,00% e as doenças do 

trabalho 3,24%. Tanto nos acidentes típicos como nos de trajeto, a faixa etária com 

maior incidência de acidentes foi a de pessoas com idade entre 20 a 29 anos com 

37,61% e 40,74% respectivamente. Já nas doenças de trabalho a faixa de maior 

incidência foi a de 30 a 39 anos, com 32,92% do total de acidentes registrados57.  

Dados preliminares de 2011, revelam que ocorreram 711.164 acidentes 

de trabalho em todo o território nacional, sendo 247.677 (34,82%) apenas no Estado 

de São Paulo. Do total de acidentes de trabalho no Brasil, 538.480 foram registrados 

por meio do CAT, sendo 423.167 típicos, 100.230 de trajeto e apenas 15.083 por 

doença do trabalho57. Vale ressaltar que estes números dizem respeito apenas aos 

trabalhadores com regime CLT e segurados pelo INSS.  

O interesse para a realização deste estudo decorreu da vivência como 

enfermeira da ESF e preocupação com os acidentes de trabalho ocorridos com os 

ACS com os quais trabalhava. Além disto, a profissão de ACS foi reconhecida pela 

legislação brasileira há poucos anos, e o país apresenta um número crescente de 

profissionais que se tornaram de fundamental importância na atenção básica à 

saúde em âmbito nacional. Foram encontrados diversos artigos referentes à saúde 

do ACS, dentre eles os relacionados a cargas de trabalho, doença referida, estresse, 

qualidade de vida e riscos no trabalho ou condições que interferem no processo 

saúde doença. Porém, verifica-se que ainda não há conhecimento constatado sobre 
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a ocorrência de acidentes de trabalho com os ACS, dificultando a organização de 

programas de prevenção e de promoção da saúde desses trabalhadores. 
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2 OBJETIVOS 
 

 

 Identificar o perfil sócio-demográfico e de trabalho dos ACS do município de 

Caraguatatuba-SP. 

 Analisar os acidentes de trabalho ocorridos com estes trabalhadores.  
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3 MÉTODO 

 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de campo, transversal, 

com abordagem quantitativa. 

 

 

3.2 Local do estudo 

 

 

A pesquisa foi realizada nas UBS e Centro de Especialidades Médicas 

(CEM) da Secretaria Municipal de Saúde do município de Caraguatatuba-SP.  

Caraguatatuba localiza-se no Litoral Norte de São Paulo, a 182 km da 

capital, sendo a maior cidade da região, com 484 Km² 58. Possui 100.840 habitantes, 

com 95,86% residentes na área urbana, segundo o censo demográfico 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE59.  

A atenção básica de saúde do município é exercida nas 10 UBS que 

abrigam 20 ESF e no CEM onde ficam locadas 02 EACS que prestam cuidados a 

Comunidade (Mapa 1).   

O CEM, também, comporta diversas especialidades médicas, centro 

odontológico, centro de reabilitação (fisioterapia, fonoaudiologia) além de exames de 

imagem, funcionando como um serviço de referência. O município ainda dispõe de 

uma Unidade de Atendimento a Moléstias Infectocontagiosas (UAMI), um Centro de 

Atendimento Psicossocial (CAPS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) e um Pronto Socorro Municipal. Em algumas Unidades Básicas de Saúde, 

além da equipe de Saúde da Família, atuam odontologistas, auxiliares de consultório 

dentário, auxiliares administrativos, pediatras, ginecologista, psicólogos, assistentes 

social entre outros.   
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O Estado oferece assistência por meio do Ambulatório de Especialidades 

Médicas (AME), sendo este referência para todas as cidades do litoral norte de São 

Paulo. O município também abriga um hospital filantrópico de médio porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google earth, 2012. 

Mapa 1- Município de Caraguatatuba- SP demonstrando a localização das UBS e 

CEM, 2012. 

 

A ESF foi implantada na cidade em 1998, inicialmente com 4 equipes. Em 

2001 a estratégia foi suspensa, voltando em 2002, quando foi ampliada para 20 

equipes de ESF e 2 equipes de EACS, o que é mantido atualmente.  

A região norte do município possui 5 UBS com 5 equipes de ESF: 

Tabatinga, Massaguaçu, Jetuba, Olaria e Casa Branca. Na região central localiza-se 

o CEM, com 2 equipes de EACS e 2 UBS: Tinga com 4 equipes de ESF e 

Jaraguazinho com 2 equipes de ESF. Já a região sul de Caraguatatuba conta com 3 

UBS: Morro do Algodão com 2 equipes, Porto Novo com 4 equipes e Pereque- Mirim 

com 3 equipes de ESF. Vale ressaltar que a maior parte da população de 

Caraguatatuba é urbana, porém existem algumas UBS que também atendem a zona 

rural da cidade (Pereque Mirim e Porto Novo). 

A Secretaria Municipal de Saúde possui um contrato com a SPDM/PAIS 

(Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina / Programa de Atenção 

Integral à Saúde), que desde 2006 realiza a gestão da ESF/EACS no município, 
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sendo todos os profissionais contratados no regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

Conta com um quadro total de 166 ACS que cadastraram até outubro de 

2012, 26.752 famílias, oferecendo cobertura a quase 87 mil pessoas60.  

 

 

3.3 População 

 

 

Participaram deste estudo 137 ACS dos 166 que compõem o quadro de 

ACS da ESF/EACS da cidade de Caraguatatuba-SP.  Dos 29 ACS que não 

participaram da pesquisa, 04 estavam de licença médica, 16 de férias, 02 se 

recusaram a participar e 07 estavam em processo de admissão. 

 

Critérios de inclusão: 

Participaram os ACS que atenderam os seguintes critérios de inclusão: 

 estar exercendo o seu trabalho no momento da coleta de dados; 

 concordar em participar da pesquisa, assinado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A).  

 

 

3.4 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora, durante o mês de 

janeiro de 2012. 
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3.4.1 Procedimento de coleta 

 

 

Os dados foram coletados após solicitação e autorização da Secretaria 

Municipal de Saúde de Caraguatatuba (APÊNDICE B e ANEXO A) e aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Guarulhos (UnG).  

 

 

3.4.2 Recrutamento dos sujeitos da pesquisa 

 

 

Inicialmente, a pesquisadora agendou, via telefone, com os enfermeiros 

responsáveis pelas equipes de ESF/EACS a sua participação em uma reunião que 

acontece semanalmente. Nesta reunião os ACS foram convidados a participar da 

pesquisa, recebendo todas as informações pertinentes, assim como os seus 

objetivos, a não obrigatoriedade de participação, a garantia de sigilo e a 

confidencialidade dos dados e demais aspectos constantes no TCLE. 

Os ACS que concordaram em participar da pesquisa assinaram o TCLE, 

responderam o questionário de coleta de dados (APÊNDICE C) e foram 

entrevistados pela pesquisadora (APÊNDICE D).   

 

 

3.4.3 Procedimentos éticos 

 

 

O estudo foi submetido à avaliação do CEP da UnG, tendo sido aprovado 

conforme Parecer nº 723/11 (ANEXO B).  

O TCLE foi obtido pela própria pesquisadora. Os sujeitos da pesquisa 

assinaram o TCLE, em duas vias, que foi elaborado segundo os preceitos da 

Resolução 196/9661, com linguagem clara e acessível, incluindo as informações 

sobre os objetivos do estudo, a garantia do anonimato, o sigilo e confidencialidade 

dos dados, a existência de risco mínimo para os participantes, os benefícios 
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esperados, a liberdade de participar ou não, bem como a possibilidade de recusar-

se a participar a qualquer momento sem que ocorra nenhum prejuízo; informa ainda 

do não pagamento pela participação e a concordância da divulgação dos resultados 

da pesquisa em eventos científicos e publicação em revistas científicas. 

Neste estudo, apesar dos sujeitos não serem expostos a procedimentos 

invasivos, considera-se a pesquisa de risco mínimo; isto porque durante a coleta de 

dados o sujeito poderia recordar da ocorrência do acidente e sentir-se 

desconfortável. 

A confidencialidade foi garantida por meio da identificação dos sujeitos 

por número, e os dados apresentados de forma coletiva. 

Os sujeitos desta pesquisa não tiveram nenhum tipo de gasto e não 

receberam recompensa pela participação. 

 

 

3.4.4 Instrumento 

 

 

Para a coleta de dados foram utilizados dois instrumentos: um 

questionário (APÊNDICE C) e um formulário (APÊNDICE D).  

O questionário é composto de duas partes: 

Parte 1- Dados sócio-demográficos: constam as informações sobre idade, 

sexo, estado civil, número de filhos, idade dos filhos, número de pessoas com quem 

reside, renda familiar, participação na vida econômica da família, atividade de lazer 

mais freqüentemente praticada e formação profissional. 

Parte 2- Dados Relacionados ao Trabalho: tempo de trabalho como ACS, 

tipo de transporte que utiliza de sua casa à UBS, tipo de transporte que utiliza para 

exercer o trabalho em sua microárea, tempo de transporte entre sua residência e a 

UBS, se é procurado por pessoas de sua microárea fora do horário de trabalho e o 

tempo médio gasto por semana com essa atividade, existência de outro trabalho 

remunerado ou não, número de horas trabalhadas por semana em outro emprego, 

uso de equipamento de proteção individual. 

No formulário constam os Dados Relacionados ao Acidente, coletados por 

meio de entrevista: presença de alguma doença que se relaciona ao tipo de trabalho 
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que executa, se sofreu algum acidente de trabalho como  ACS, número, tipo e 

local do acidente de trabalho, data e hora da ocorrência, tipo de acidente, agente 

causador, parte do corpo afetada, descrição do acidente, notificação, necessidade 

de internação e/ou afastamento e se o acidente deixou sequelas. 

 

 

3.5 Apresentação e análise dos dados 

 

 

Os resultados foram inseridos na planilha do programa de computador 

Microsoft Office Excel 2007, apresentados na forma de tabelas e figuras, com 

frequências absoluta e relativa.  

Os acidentes de trabalho foram categorizados segundo a Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID 1062. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados estão apresentados na forma de tabelas e figuras, na 

seguinte ordem:  

4.1- Características sócio-demográficas dos ACS.  

4.2- Dados relacionados ao trabalho dos ACS. 

4.3- Dados relacionados aos acidentes de trabalho ocorridos com ACS. 

 

 

4.1 Características sócio-demográficas dos ACS. 

 

 

TABELA 1. Distribuição dos ACS, segundo idade, sexo e estado civil.  

Caraguatatuba, 2012. 

VARIÁVEIS  N % 

 Mínima/Máxima 19/62 .. 

 Média 34,79(dp±9,96) .. 

Idade/anos 
19 |- 30 53 38,68 

 30 |- 40  45 32,85 
 40 |- 50 25 18,25 
 50 |- 60 13 9,49 

 ≥ 60 1 0,73 

 Total 137 100,00 
    
 Feminino 129 94,16 
Sexo Masculino 8 5,84 
 Total 137 100,00 
    

 União estável 83 60,58 
 Solteiro 44 32,12 
Estado civil Separado 5 3,65 
 Divorciado 4 2,92 
 Viúvo 1 0,73 
 Total 137 100,00 
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Os dados da TABELA 1 mostram que a média de idade dos ACS é de 

34,79 anos (dp± 9,96), sendo a idade mínima de 19 e a máxima de 62 anos; a 

maioria dos ACS (98; 71,53%) possui entre 19 e 39 anos. 

Dados semelhantes foram encontrados em estudos realizados com ACS 

em diversas regiões do Brasil, como Ceará e Mato Grosso do Sul63, Rio de 

Janeiro64, Campinas - SP65, São Bernardo do Campo - SP66, Londrina - PR67 

demonstrando ser uma classe de trabalhadores constituída na sua maioria por 

adultos jovens, no auge de sua capacidade produtiva. 

 O Ministério da Saúde não estabelece um limite máximo de idade para 

exercer a função de ACS, sendo exigida apenas a maioridade23. Para muitos a 

profissão de ACS foi uma oportunidade de emprego com carteira assinada, sem 

exigência de experiência prévia, mesmo sem saber de fato as atividades a serem 

exercidas68,69. 

Observa-se ainda na TABELA 1 que a maioria é do sexo feminino (129; 

94,16%) e com união estável (83; 60,58%).  

Países como Paquistão, Bangladesh, Etiópia colocam como critério para 

exercer a função de ACS, ser do sexo feminino. Porém no Haiti, Uganda, Tailândia, 

Paraguai assim como no Brasil, ser mulher não se constitui critério para exercer a 

profissão1,14. Estudo sobre o perfil dos ACS de Bañado Sur, no Paraguai observou 

que 97% destes profissionais eram do sexo feminino14.  

No Brasil, o programa de ACS do Ceará que é precursor da inserção do 

ACS no sistema nacional de saúde, iniciou com a contratação de 6113 pessoas, 

sendo 95% mulheres18. A predominância de mulheres como ACS superior a 90% 

tem se mantido no decorrer dos anos no âmbito nacional, conforme aponta este 

estudo e diversos outros40,45,63,70,71,72,73,74. Isto evidencia a importância de relacionar 

as questões de gênero com esta prática profissional, já que profissões relacionadas 

ao papel feminino tendem a sofrer maior precarização e instabilidade64. Ser mulher, 

trabalhadora, ter baixo rendimento econômico, significa na maioria das vezes, 

assumir papel duplo: além de trabalhar fora, precisa cuidar dos afazeres domésticos, 

dos filhos, além de muitas vezes estudar, o que pode gerar sobrecarga, interferindo 

nas condições de saúde.  

Atualmente o desemprego e a dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho podem influenciar homens a atuarem em áreas predominantemente 
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femininas. Estudo64 realizado no Rio de Janeiro demonstrou que o ACS do sexo 

masculino tende a estar na liderança, representando a categoria, negociando o 

avanço da profissionalização, sendo visto pela comunidade como um “profissional”, 

e a ACS mulher como uma “amiga”.  Por outro lado, o ACS homem pode enfrentar 

dificuldades para entrar no domicílio, estabelecer vínculo e realizar orientações 

quanto à saúde da mulher75. 

Cabe ressaltar que as ACS mulheres estão expostas ao risco de assédio 

sexual ao visitar residências só com a presença de homens, levando a alguns 

trabalhadores a considerar que este seria um trabalho mais indicado para homens. A 

ACS é considerada mais vulnerável, principalmente em comunidades com alto 

índice de violência e tráfico de drogas. Esta vulnerabilidade pode ocorrer devido às 

relações sociais, dinâmica de poder e imaginário coletivo que permeiam entre o 

homem e a mulher, visto que o poder e força do sexo masculino geralmente se 

impõem sobre o feminino, sendo esta desigualdade importante propagadora da 

violência no trabalho68. 

Quanto ao estado civil, neste estudo a maioria (83; 60,58%) é casado ou 

amasiado, seguido de solteiros (44; 32,12%). Resultados semelhantes foram 

encontrados por outros autores21,40,45,67,72,74. Porém, alguns estudos encontraram um 

número de ACS solteiros próximo ou superior ao número de casados68,65,70,73.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE76 apontam 

que de 2000 a 2010, a idade média do primeiro casamento com registro civil em 

mulheres aumentou de 24 para 26 anos e de 27 para 29 anos nos homens. Isto 

demonstra que os casamentos têm tendência a ocorrer mais tarde, porém ainda 

ocorrem precocemente. Ao constituir família as responsabilidades aumentam, 

fazendo com que procurem uma estabilidade econômica através da inserção no 

mercado de trabalho formal, mas nem sempre se encontram qualificados 

profissionalmente. A busca pela qualificação e realização profissional, e tão sonhada 

estabilidade econômica acontece muitas vezes simultaneamente com o casamento 

e nascimento dos filhos. 

 

 



43 

 

 
 

 

TABELA 2. Distribuição dos ACS, segundo número e idade dos filhos. 

Caraguatatuba, 2012. 

VARIÁVEIS  N % 
Filhos Sim 103 75,18 
 Não 34 24,82 
 Total 137 100,00 
    
 Um 50 48,54 
Número de filhos Dois 32 31,07 
 Três 11 10,68 
 Quatro ou mais 10 9,71 
 Total 103 100,00 
    
 Mínima/Máxima 9 meses/42 anos .. 

 < de 1 ano 3 1,52 
  1 |- 5 30 15,15 
  5 |- 10 52 26,25 
Idade dos  10 |- 15 36 18,18 
Filhos (anos) 15 |- 20 23 11,62 

 20 |- 25 24 12,12 

 25 |- 30 18 9,09 

 30 |- 35 9 4,55 

 35 |- 40 2 1,01 

 40 |- 45 1 0,51 

 Total 198* 100,00 
    

*02 ACS não responderam. 

 

Verifica-se na TABELA 2 que a maior parte do ACS tem filhos (103; 

75,18%). Destes, a maioria declarou 1 a 2 filhos (50; 48,54% e 32; 31,07%, 

respectivamente), sendo as faixas etárias mais frequentes entre 1 |- 5 anos (30; 

15,15%), 5 |- 10 anos (52; 26,25%) e 10 |- 15 anos (36; 18,18%).  

Resultados semelhantes foram encontrados por outros 

pesquisadores40,45,72,73,74,77. Estes dados coincidem com a decrescente taxa de 

fecundidade no Brasil que passou de 2,38 filhos em 2000 para 1,86 em 201078.  

Trabalhar próximo da sua residência e estar perto dos filhos, podendo 

acompanhar suas rotinas, principalmente quando estes estão em idade escolar é 

apontado pelas ACS como um dos benefícios da profissão64,79. Apesar de 

trabalharem fora, ainda é determinado pela sociedade que estas mantenham o papel 

de cuidadoras do lar, dos filhos e demais familiares, interferindo nas condições de 

trabalho e de saúde40,80. 
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Bruschini80 considera que a presença de filhos pequenos dificulta a atividade 

produtiva feminina por ser o cuidado com os filhos uma das atividades que mais 

consome o tempo de trabalho doméstico das mulheres; “dedicam a estas atividades 

quase 32 horas do seu tempo semanal, um número muito superior ao da média 

feminina geral e mais ainda ao das mulheres que não tiveram filhos”. 

 

TABELA 3. Distribuição dos ACS, segundo o número de pessoas com quem reside, 

renda familiar e participação na vida econômica da família. Caraguatatuba, 2012. 

VARIÁVEIS  N % 
Reside com  Sim 132 96,35 
outras pessoas Não 5 3,65 
 Total 137 100,00 
    
Número Um 21 15,91 
de pessoas  Dois 35 26,52 
com quem  Três 31 23,48 
reside Quatro 22 16,67 
 Cinco ou mais 23 17,42 
 Total 132* 100,00 
    
 Mínima/Máxima 759/5000 .. 
 Média 1653(dp±846,65) .. 
 759 |- 2000 90 65,69 
Renda familiar 2000 |- 4000 35 25,55 
 ≥ 4000 5 3,65 
 Não informou 7 5,11 
 Total 137 100,00 
    
Participação na  Contribui parcialmente 97 70,80 
vida econômica Responsável pelo sustento da família 35 25,55 
da família Contribui esporadicamente 5 3,65 
 Total 137 100,00 
    

*N≠137: 5 ACS referiram morar sozinho. 

 

Na TABELA 3 verifica-se que a maioria dos ACS reside com outras 

pessoas (132; 96,35%); sendo em grande parte com duas ou três pessoas (35; 

26,52% e 31; 23,48% respectivamente). A renda familiar declarada variou de R$ 

759,00 a R$ 5.000,00 (1,22 a 8,03 SM), com média de R$ 1653,00 (dp±846,65). A 

maior parte das famílias (90- 65,69%) sobrevive com menos de R$ 2.000,00 (3,21 

SM por mês).   
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No período da coleta de dados (janeiro de 2012) o salário do ACS em 

Caraguatatuba-SP era de R$759,00, equivalente a 1,22 salários mínimo- SM**†. 

Vale ressaltar que o ACS também recebe benefícios como vale alimentação, vale 

refeição, além da taxa de insalubridade, não incluso no valor referido acima. 

A insatisfação com a remuneração, principalmente quando se compara o 

salário do ACS com o de outros membros da equipe faz com que os ACS de todo o 

Brasil se organizem por meio dos sindicatos e federações em busca de piso salarial 

nacional. Está tramitando um projeto de lei (PLS196/99), já aprovado pelo Senado 

Federal e aguardando análise da Câmara dos Deputados, que prevê um piso salarial 

nacional de R$930,00. Em Caraguatatuba-SP a remuneração dos ACS a partir de 

setembro de 2012 passou a ser R$ 910,00 (1,46 SM), acrescido de R$ 124,40 de 

insalubridade, R$82,50 de vale alimentação e R$330,00 de vale refeição. 

Pesquisas realizadas em Londrina -  PR67 no ano 2010, em municípios da 

região de Presidente Prudente - SP77 em 2011 e em São Bernardo do Campo-SP66 

em 2005, identificaram renda familiar dos ACS com média superior a 3,10 SM, 

superior a média encontrada neste estudo que foi de 2,65 SM. 

Pupin e Cardoso81 referem que o fazer técnico pode estar relacionado a 

remuneração, já que na ESF os demais profissionais são melhores remunerados. 

Isto faz com que os ACS enxerguem sua profissão como “uma porta de entrada para 

o trabalho no serviço de saúde, buscando na profissionalização e na consequente 

incorporação de saberes técnicos, a expectativa de crescimento profissional e 

financeiro”. 

Ao calcular a renda “per capta”, excluindo os ACS que não informaram 

suas rendas e considerando o ACS residir com no máximo cinco pessoas, encontra-

se uma média de R$ 448,22 por pessoa (0,72 SM).  

Observa-se ainda na TABELA 3 que 97 (70,80%) dos ACS contribuem 

parcialmente com o sustento da família e 35 (25,55%) são responsáveis pelo 

sustento da mesma.  

Resultados semelhantes foram constatados por Croccia82 que apontou 

que a remuneração como ACS garantia, contribuía ou complementava o sustento da 

família, além do próprio.  

                                                           
*
** SM-Salário mínimo vigente em janeiro de 2012: R$622,00. 
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O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea83, ao analisar dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios- PNAD/IBGE  de 2009, verificou 

que o “aumento da proporção de domicílios chefiados por mulher guarda estreita 

relação com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho”.  Foi 

verificado que a contribuição das mulheres na renda das famílias brasileiras 

aumentou de 30,1 para 40,9% entre os anos de 1992 e 2009, sendo mais expressivo 

ainda o aumento da proporção de mulheres cônjuges que contribuem para a renda 

das suas famílias, que passou de 39,1% para 65,8% neste período. 

Neste estudo, cabe lembrar que a maioria dos ACS é do sexo feminino, 

com união estável e filhos. O fato de a maioria delas ser responsável ou contribuir 

parcialmente para o sustento da família, não indica necessariamente igualdade em 

relação ao sexo masculino. O fato de compartilhar as despesas domésticas, de um 

lado, pode ser devido à carência de recursos na qual as despesas familiares 

requerem junção da renda do casal e, por outro lado, também possibilita uma melhor 

aquisição de bens e serviços84.   

Apesar de a mulher estar assumindo o papel de provedora ela ainda se 

mantém como cuidadora. Além da jornada no ambiente de trabalho 89,9% as 

mulheres brasileiras realizam os afazeres domésticos, dedicando a estes uma média 

de 21,8 horas semanais, enquanto que os homens dedicam apenas 9,5 horas 

semanais a estas atividades83. 
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N= 235 (vários ACS referiram mais de uma atividade de lazer). 

FIGURA 1. Distribuição das atividades de lazer mais praticadas pelos ACS. 

Caraguatatuba, 2012. 

 

O lazer apresenta-se como uma alternativa para o relaxamento e alívio 

dos problemas provenientes do trabalho e da vida pessoal dos sujeitos. Indagados 

sobre a atividade de lazer mais praticada 60 (43,80%) ACS responderam mais de 

uma alternativa. Considerando todas as resposta (N=235), verificou-se que assistir 

televisão (77; 32,77%) foi a atividade de lazer mais praticada, seguido de ir à praia 

(45; 19,15%), visitar familiares (44; 18,72%) (FIGURA 1). Dentre as outras atividades 

referidas (42; 17,87%) foram apontadas: internet, passeio ciclísticos longos, realizar 

trabalhos voluntários na comunidade ligados a Igreja Católica, ir à igreja, academia, 

capoeira, pintar, costurar e passear de bicicleta. 

Estudo realizado com todos os ACS de Sidrolândia - MS45 mostrou 

resultados semelhantes ao constatar que 75,06% referiram assistir televisão como 

uma das atividades de lazer mais realizadas. Também foi verificado que 78,05% 

apontaram ir à igreja como atividade de lazer. 
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 No presente estudo, ir à praia foi a segunda atividade de lazer mais 

referida, sendo justificado pela localização litorânea da cidade onde o mesmo foi 

realizado.  

Araújo, Carmo Júnior, Almeida e Pinho85 acreditam que o equilíbrio entre 

as atividades diárias e o lazer é necessário para “recarregar as energias e garantir o 

bem-estar pessoal e social”. Estes, ao pesquisar sobre a prática de atividades de 

lazer e morbidade psíquica em residentes de áreas urbanas concluíram que as 

atividades de lazer, configuram-se como um fator protetor à saúde mental. 

 

FIGURA 2. Distribuição de outras profissões que os ACS declararam possuir, 

conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 2002)86. Caraguatatuba, 

2012. 

 

Dos ACS entrevistados 41 (29,92%) declararam possuir outras profissões, 

sendo que 10 referiram ter mais de uma profissão. Destes, quatro ACS (2,91%) têm  

formação universitária (1 administrador de empresa e 3 pedagogos). Destacaram-se 

os Técnicos da Ciência da Saúde Humana (11; 8,02%): auxiliares (5) e técnicos (3) 

de enfermagem e auxiliares de consultório dentário (3). Também foram encontrados 

trabalhadores nos serviços de embelezamento e higiene (8- 5,83%), profissionais do 

ensino fundamental (7; 5,10%), vendedores e prestadores de serviço do Comércio 
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(6), trabalhadores dos serviços de hotelaria e alimentação (6), trabalhadores de 

serviços administrativos (4)(FIGURA 2). 

Caraguatatuba por ser uma estância balneária, localizada a beira mar, 

possui foco turístico, possuindo poucas indústrias. Portanto, mais de 90% da mão de 

obra se dá principalmente nos setores de serviços e administração pública, e 

comércio, conforme as profissões mencionadas pelos ACS neste estudo. A 

construção civil, o setor industrial, a agropecuária, extração vegetal e caça e pesca 

são responsáveis por uma pequena parcela dos empregos na cidade87.  

Quanto à presença de ACS com ensino superior, outros estudos também 

encontraram resultados similares. Em São Bernardo do Campo - SP, pesquisa com 

241 ACS, identificou que 3,3% dos ACS possuíam ensino superior completo72. Outra 

pesquisa realizada em 11 municípios de diversas regiões do Brasil com 135 ACS 

verificou que 2% dos mesmos tinham ensino superior completo e 3% superior 

incompleto21. Outros estudos apontaram ainda índices maiores, como Marília - SP 

onde dos 167 ACS que participaram do estudo, 8,4% já tinham concluído o ensino 

superior74 e a região de Presidente Prudente - SP em que 7,4% dos ACS estavam 

com ensino superior completo77. 

Os estudos ainda mostram que a escolaridade do ACS está crescendo a 

cada dia, visto que muitos estão cursando o ensino médio, cursos profissionalizantes 

e ensino superior 40,45,64. 

Quanto a formação técnica na área de saúde, neste estudo observou-se 5 

(3,64%) auxiliares de enfermagem, 3 (2,1%) técnicos de enfermagem e 3 (2,1%) 

auxiliares de consultório dentário.  

Outros estudos também demonstraram que uma parcela considerável de 

ACS já concluiu ou está realizando cursos profissionalizantes, principalmente na 

área da saúde, sendo os cursos de auxiliar e técnico de enfermagem, os mais 

procurados21,40,64,67,70,77. Isto permite inferir que a profissão de ACS para muitos é 

temporária, já que procuram realizar outros cursos profissionalizantes, buscando 

conhecimentos técnicos, em busca de profissões mais reconhecidas. Porém grande 

parte permanece na área da saúde, seja por afinidade com esta área durante o 

desenvolvimento de seu trabalho como ACS, ou por ser uma área com boa 

empregabilidade64, ou mesmo por almejar ascensão na ESF, porém em outra 

função64, ou até por reconhecimento profissional e melhor remuneração88. 
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Estudo realizado em Bañado Sur, Paraguai14, verificou que esta realidade 

não se mostra de forma diferente, visto que dos 58 ACS pesquisados, metade está 

estudando, sendo a maior parte em “cursos vinculados à área da saúde, tais como: 

técnico em enfermagem, técnico em instrumentação cirúrgica, técnico em vigilância 

sanitária, enfermagem e nutrição, drogadição”. 
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4.2 Dados relacionados ao trabalho dos ACS. 

 

 

TABELA 4. Distribuição dos ACS, segundo o tempo de serviço como ACS, tipo e 

tempo de transporte entre a residência e a UBS, e para exercer o trabalho. 

Caraguatatuba, 2012. 

VARIÁVEIS  N % 
 Mínimo/Máximo 25 dias/11 anos .. 
 Média 3,17 anos (dp± 2,88 anos) .. 
 < 1 ano 36 26,28 
 1 |- 3 anos 48 35,03 
Tempo de serviço  3 |- 6 anos 38 27,74 
como ACS 6 |- 9 anos 1 0,73 
 9 |- 12 anos 14 10,22 
 Total 137 100,00 
    
 bicicleta 114 83,21 
 a pé 14 10,22 
Tipo de transporte de  a pé ou bicicleta 4 2,92 
casa para UBS moto 2 1,46 
 onibus 1 0,73 
 bicicleta ou carro 1 0,73 
 a pé ou carro 1 0,73 
 Total 137 100,00 
    
 bicicleta 104 75,91 
Tipo de transporte para  a pé 16 11,68 
exercer o trabalho na  a pé ou bicicleta 14 10,22 
microárea moto 2 1,46 
 bicicleta ou moto 1 0,73 
 Total 137 100,00 
    
 Mínimo/Maximo 1/60 .. 
 Média 13,37 (dp±9,84) .. 
 1 |- 15 78 56,93 
Tempo de transporte 15 |- 30  47 34,31 
entre a residência  30 |- 45 9 6,57 
e a UBS/minutos 45 |- 60 0 0,00 
 60 |- 75 2 1,46 
 não respondeu 1 0,73 
 Total 137 100,00 
    

 

Observa-se na TABELA 4 que 36 (26,28%) dos ACS trabalham há menos 

de 1 ano e 48 (35,03%) entre 1-| 3 anos, totalizando 84 (61,32%) ACS com tempo de 

serviço inferior a 3 anos. Apenas 14 (10,22%) permanecem nesta profissão há mais 
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de 9 anos, demonstrando a grande rotatividade de contratação. A média de 

permanência como ACS, observada neste estudo é de 3,17 anos (dp± 2,88 anos), o 

que se assemelha com outras pesquisas onde a média de tempo de trabalho 

enquanto ACS variou entre 3 e 5 anos66,67,74,89. 

Sabe-se que o vínculo com as famílias e a comunidade é muito 

importante no exercício do trabalho do ACS, favorecendo no desenvolvimento de 

suas atividades. Porém o trabalho como ACS representa para muitos, uma profissão 

de passagem, não se constituindo a primeira escolha profissional, fazendo com que 

busquem novas e melhores oportunidades, por meio do aumento do grau de 

escolaridade e pela busca do saber técnico, na área da saúde ou fora dela64,82.  

A ESF foi implantada em Caraguatatuba em 1998, sendo suspensa 

temporariamente em 2001, voltando em 2002 e permanecendo ininterrupta até o 

presente. Durante este período, foram realizados três grandes processos seletivos 

durante as mudanças das empresas que realizavam a gestão da ESF, sendo o 

último em 2006, quando todos os funcionários foram demitidos e recontratados 

apenas os aprovados no processo seletivo da nova empresa gestora.  

Ao analisar os dados da TABELA 4 verifica-se que menos da metade dos 

ACS permanecem nesta profissão há mais de 3 anos.  

Mota e David64 ao encontrar resultados semelhantes em seu estudo, 

justificam que esta permanência pode ser devido às dificuldades de inserção no 

mercado formal. Lopes40 verificou que a menor rotatividade de alguns ACS no 

trabalho também pode estar relacionada ao fato de “gostarem do que fazem”. 

O tipo de transporte mais utilizado entre a residência do ACS e a UBS e 

para realização de visita domiciliar dentro de sua microárea foi a bicicleta com 114 

(83,21%) e 104 (75,91%) respectivamente.  

Em Caraguatatuba, por se tratar de uma cidade litorânea, plana, é 

considerável o número de ciclistas, que gira em torno de 60 mil, levando o governo 

municipal a investir na construção de ciclovias e ciclofaixas que perfazem mais de 

27 km90. Contudo, dentro dos bairros, esta área ainda requer muitos investimentos 

para a proteção do ciclista, que na maioria das vezes transita entre os veículos 

motorizados.  

Ao usar a bicicleta como veículo de trabalho o ACS deve estar o tempo 

todo alerta quanto ao trânsito de veículos motorizados, de outros ciclistas, de 
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pessoas e animais domésticos, se mantendo em equilíbrio sobre a mesma e atento 

às interrupções que seus clientes fazem no decorrer do dia, já que ao visitar uma 

residência, o morador de outra pode solicitá-lo. O uso de capacete é imprescindível 

como protetor para a cabeça, em caso de queda. 

Apesar de a bicicleta ser um veículo relativamente de baixo custo, cabe 

ressaltar que são adquiridas com os próprios recursos dos ACS, sendo que estes 

também não recebem nenhum tipo de auxílio para a manutenção das mesmas.  

Estudo realizado em Sidrolândia – MS45 também apontou que o 

transporte mais utilizado pelo ACS foi a bicicleta. A bicicleta é muito utilizada por ser 

considerada um meio ágil de chegar até as residências, colaborando para o 

cumprimento das metas de visitas domiciliares. 

Apenas 1 (0,73%) ACS utiliza ônibus para chegar até a UBS, por residir 

na zona rural e 2 (1,46%) utilizam moto no desenvolvimento das suas atividades na 

rua, apesar de ser contraindicado pela instituição, devido aos riscos de acidentes. 

Os que utilizam carro para chegar até o trabalho, geralmente o fazem em dias 

chuvosos. 

A TABELA 4 ainda aponta que o tempo de transporte entre a residência e 

a UBS variou entre 1 a 60 minutos, com média de 13,37 minutos (dp±9,84). Dos 

ACS que referiram gastar 60 minutos para chegar a UBS, 01 reside na zona rural e a 

outra, no momento da pesquisa, estava residindo fora da área de atuação da equipe 

em que trabalha. 

 

FIGURA 3. Distribuição dos ACS segundo a procura dos usuários fora do horário do 

trabalho. Caraguatatuba, 2012. 
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Segundo dados apresentados na FIGURA 3 a maior parte dos ACS (101; 

73,72%) é procurado por seus clientes fora do horário de expediente para tratar de 

assuntos referentes ao trabalho. Isto é facilitado pelo fato da maioria dos ACS 

residirem na microárea onde trabalha, pré-requisito atual para a contratação em 

Caraguatatuba.  

Dentre os que referiram não ser procurado por usuários fora do horário de 

trabalho (36; 26,28%), apenas um único ACS justificou que isto acontece por residir 

em outro bairro, tendo se mudado alguns anos após a sua contratação; mas ainda 

mantém casa própria na microárea que atua, onde residia desde o seu nascimento e 

demonstra conhecimento e vínculo com a comunidade, onde está trabalhando há 

mais de 9 anos. 

Quando indagados sobre o tempo médio por semana que são procurados 

fora do horário de expediente, reponderam que é difícil estimar, já que depende do 

assunto a ser abordado; às vezes é bem rápido, por exemplo, quando perguntam 

sobre o funcionamento da UBS, agendamento de exames e consultas ou uma 

informação simples; por outras pode demorar até horas, quando querem desabafar, 

contar seus problemas. As respostas variaram de 3 minutos a 3 horas por semana, 

de vez em quando, algumas semanas são requisitados por mais vezes que outras. 

Alguns ACS relataram que não são respeitados na sua privacidade, sendo 

solicitados a qualquer hora, seja no horário do almoço, à noite, no final de semana, 

no supermercado, na igreja, em qualquer lugar onde são avistados.  

Bornstein91 refere que o trabalho do ACS fora do horário convencional, 

“provoca sentimentos contraditórios de prazer e desgaste pela sobrecarga de 

trabalho”. O prazer está relacionado a um reconhecimento da população ao 

identificá-lo como uma referência no serviço de saúde e o desgaste pelo incômodo, 

por não ter um período de descanso definido.  

A legislação brasileira aponta que para exercer a função ACS, o mesmo 

deve residir na área em que atua32. Isto aumenta a eficácia das ações de educação 

em saúde, já que partilham do mesmo contexto social, cultural e linguístico, 

facilitando a identificação e intervenção nos fatores desencadeantes do processo 

saúde-doença92, além de facilitar o vínculo com a comunidade, por já serem 

conhecidos e por saberem dos problemas da região, contribuindo para efetivação do 

elo entre a comunidade e a ESF/EACS93. 
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Por outro lado, diversos estudos93,94,95,96,97 assinalam pontos negativos 

para a saúde do ACS que reside e trabalha na mesma comunidade, na medida em 

que não há distinção entre o ACS enquanto trabalhador durante seu expediente de 

trabalho e o ACS enquanto morador fora do horário de trabalho, deixando-os com a 

sensação de trabalhar ininterruptamente. Isto é evidenciado pela perda de 

privacidade pessoal e de suas famílias, constrangimentos e cobrança intensa por 

parte da comunidade, já que podem ser localizados em suas residências no horário 

de almoço, à noite, nas férias, além de frequentarem os mesmos espaços sociais, 

seja para solicitação de atendimento, elogios, cobrança de respostas a consultas, 

encaminhamentos, até mesmo para agredir verbalmente ou fisicamente ou por 

qualquer outro fator que a comunidade identifique como pertinente aos ACS. 

Jardim95 evidenciou também a preocupação dos ACS com a violência 

local. Por residirem na mesma comunidade e serem facilmente encontrados, os ACS 

muitas vezes temem pela própria segurança e de suas famílias, frente a alguns 

usuários, o que dificulta o trabalho dos mesmos, inibindo a solicitação do Conselho 

Tutelar e polícia em alguns casos. 

Contudo, o fato de trabalhar e morar na mesma comunidade faz com que 

os ACS “vivam o cotidiano da comunidade com maior intensidade que os outros 

membros da equipe” deixando-os mais vulneráveis ao estresse do que os outros 

membros da ESF98. 

Investigação67 sobre as condições de trabalho e qualidade de vida dos 

ACS na ESF evidenciou que 66 (90,4%) conseguiam “conciliar bem o trabalho e a 

vida particular”, apesar de 36 (49,3%) apontarem que “eram solicitados”, fora do seu 

horário de trabalho, pelos usuários do serviço de saúde em que atuavam.  
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FIGURA 4. Distribuição dos ACS segundo possuir outro emprego. Caraguatatuba, 

2012. 

 

Apenas 14 (10,22%) ACS declararam possuir outro emprego (FIGURA 4). 

Destes, 2 declararam ser vendedores ambulantes de alimentos (milho verde e 

cachorro quente), 3 realizam serviços domésticos (1 caseira e 2 faxineiras), 2 são 

vendedores autônomos, 3 são do ramo de embelezamento (2 manicures e 1 

depiladora), 3 trabalham como garçonete (buffet, quiosque) e 1 realiza serviços 

gerais (“bicos”). A média de horas trabalhadas por semana nestes outros empregos 

foi de 9,07 (dp±5,60), sendo o mínimo de 4 horas/semana (serviços gerais e 

vendedor ambulante de milho verde) e o máximo de 20 horas/semana (vendedor 

ambulante de cachorro quente).  

Importante ressaltar que os ACS são contratados com 40h semanais, 

restando pouco tempo para as outras atividades trabalhistas. Verifica-se que as 

atividades que são realizadas, não possuem nada em comum com a atividade 

exercida pelos ACS, sugerindo que ocorrem como objetivo de complementar a renda 

dos mesmos, podendo gerar maior sobrecarga. 

Pesquisa63 realizada no Mato Grosso e Ceará verificou que dos 32 ACS 

entrevistados, 07 exerciam atividades trabalhistas concomitantes, entre elas auxiliar 

de consultório dentário, técnico de enfermagem, pedagogo e professores de 

alfabetização de adultos no período noturno.  
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Outros estudos67,70,73,77 apontaram que a frequência da realização de outras 

atividades concomitantes, variou entre 6 e 34,5 %. 

Ressalta-se que os dados referentes ao uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual estão apresentados juntamente com os dados relacionados aos acidentes 

de trabalho. 
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4.3 Dados relacionados aos acidentes de trabalho ocorridos com ACS. 

 

 

TABELA 5. Distribuição dos ACS, segundo a ocorrência e o número de acidente de 

trabalho. Caraguatatuba, 2012. 

VARIÁVEIS  N % 
 Não 78 56,93 
Acidente de trabalho Sim 59 43,07 
 Total 137 100,00 
    
 Um 44 74,59 
Número de acidente  Dois 7 11,86 
de trabalho Três 6 10,17 
 Quatro 1 1,69 
 Vários* 1 1,69 

 
Total 
 

59* 
 

100,00 
 

*Número de ACS que sofreram acidentes de trabalho. 

 

Quando indagados se já sofreram acidente de trabalho, a maioria (78; 

56,96%) referiu não ter sofrido; dentre eles 2 trabalhadores relataram ser vítimas de 

tentativa de mordida de cão e cobra, fato que não ocorreu por estarem com sapato 

fechado e calça jeans. Dos 59 ACS que relataram ter sofrido acidente, 44 (74,58%) 

referiram 1 acidente, 7 (11,86%) 2 acidentes e 6 (10,17%) 3 acidentes. Deve-se 

destacar que 1 ACS referiu quatro acidentes e 1 não soube quantificar, informando 

terem sido vários. Estes dados estão apresentados na TABELA 5. 

Estudo realizado com todos os ACS de Sidrolândia – MS45 constatou que 

26,82% foram vítimas de acidentes de trabalho durante o exercício de suas 

atividades, percentual inferior ao observado no presente estudo. 
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TABELA 6. Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com os ACS, segundo a 

CID 1062. Caraguatatuba, 2012. 

ACIDENTES DE TRABALHO N % 

F40-F48 Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o 

“stress” e transtornos somatoformes 

F43 Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação 1 1,25 
 
H10-H13 Transtornos da conjuntiva 
H10 Conjuntivite 2 2,50 
 

S90-S99 Traumatismos do tornozelo e do pé 

S91.2 Ferimento do(s) artelho(s) com lesão da unha 1 1,25 
 

V01-V09 Pedestre traumatizado em um acidente de transporte 

V03  Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel [carro], “pick up” 

ou caminhonete 
1 
 

1,25 
 

 

V10-V19 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte 
 

43 53,75 

V10 Ciclista traumatizado em colisão com um pedestre ou um animal 3 3,75 
V11 Ciclista traumatizado em colisão com outro veículo a pedal 4 5,00 
V12 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo a motor de duas ou 
três rodas 

3 
 

3,75 
 

V13 Ciclista traumatizado em colisão com um automóvel, “pick up” ou 
caminhonete 

4 
 

5,00 
 

V14 Ciclista traumatizado em colisão com um veículo de transporte pesado 
ou um ônibus 

1 
 

1,25 
 

V18 Ciclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão 28 
 

35,00 
 

 

V20-V29 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte 

V28 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte sem colisão 
2 
 

2,50 
 

 
W00-W19 Quedas 
W01 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em falsos 
[traspés] 

12 
9 
 

15,00 
11,25 

 
W10 Queda em ou de escadas ou degraus 2 2,50 
W17 Outras quedas de um nível a outro 1 1,25 
 
W20-W49 Exposição a forças mecânicas inanimadas 
W45 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele 

5 
1 

6,25 
1,25 

W46 Contato com agulha hipodérmica 1 1,25 
W49 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas e às não 
especificadas 

3 
 

3,75 
 

 

W50-W64 Exposição a forças mecânicas animadas 

W54 Mordedura ou golpe provocado por cão 13 16,25 
 
Total 80 100,00 

 

Foram relatados 80 acidentes de trabalho por 59 (43,07%) ACS.   
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Os dados apresentados na TABELA 6 demonstram que a maior parte (43; 

53,75%) destes acidentes de trabalho ocorreram com ciclistas traumatizados em 

acidente de transporte, seguido por mordedura ou golpe provocado por cão (13; 

16,25%), quedas (12; 15,00%) e exposição a forças mecânicas inanimadas (5; 

6,25%).   

Os acidentes de transporte envolvendo bicicleta se justificam por ser este 

o meio de transporte mais utilizado pelo ACS, seja para desenvolver suas atividades 

na microárea ou para locomover-se até a sua residência. A maior parte destes 

acidentes ocorreu sem colisão (28; 35,00%), quando a bicicleta derrapou, parou 

bruscamente por algum objeto ter enroscado na roda, por falta de manutenção (freio, 

guidão da bicicleta que “soltou-se”), entre outras causas. Também foram referidos 

outros acidentes de transporte: pedestre traumatizado em colisão com automóvel (1; 

1,25%) e motociclista traumatizado em acidente de transporte sem colisão (2; 2,5%). 

Os acidentes de transporte representam um sério problema de saúde 

pública. Entre 2000 e 2010 o número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil 

aumentou 41,4%, passando de 28.995 para 40.989. Em 2010, os ciclistas 

representaram a 4ª causa dos óbitos com 4,7% dos casos, precedidos por 

automóveis (27,8%), pedestres (29,1%) e motociclistas (32,8%) que são os que mais 

preocupam por ter aumentado consideravelmente nas últimas décadas99. Dados da 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE)100 de 2011 apontam que 

no Estado de São Paulo a mortalidade por acidente de transporte foi de 19,16 por 

cem mil, enquanto que em Caraguatatuba foi de 31,29.  

Levantamento sobre atendimentos por acidentes de transporte nos 

serviços públicos de emergência em 23 capitais brasileiras e no Distrito Federal em 

2009 concluiu que 27,3% destes atendimentos estavam relacionados ao trabalho 

das vítimas101. 

A segunda causa mais frequente de acidentes de trabalho com os ACS 

de Caraguatatuba foi mordedura ou golpe provocado por cão (13; 16,25%). Estes 

acidentes ocorreram em via pública e também no quintal das residências dos 

clientes, e muitas vezes na presença do próprio dono do animal.  

As mordeduras provocadas por cães são altamente infectantes, podendo 

transmitir raiva e outras doenças decorrentes dos microorganismos presentes na 

saliva do animal, no ambiente e na pele da vítima, sendo necessárias medidas 
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profiláticas de prevenção de raiva humana, tétano e tratamento antimicrobiano 

conforme a avaliação individual dos casos102,103. No entanto a maioria das lesões é 

pequena e não são notificadas, sendo que muitas vítimas não procuram atendimento 

nos serviços de saúde104. No Brasil, o atendimento antirrábico faz parte da lista 

nacional de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória (Portaria MS- 

nº104 de 25/01/2011105), devendo as vítimas ser tratadas de acordo com o caso 

(observação do animal agressor, vacinação e/ou soro antirrábico para o sujeito 

agredido, entre outros) e acompanhadas até o seu encerramento. 

No presente estudo os acidentes de trabalho por quedas envolveram 

queda da própria altura por escorregão ou tropeção (9, 11,25%); queda de degraus 

da escada de um edifício em ambiente escuro (2; 2,50%) durante visita domiciliar; e 

queda de um nível a outro (1; 1,25%), quando a ACS caiu dentro de uma fossa 

desativada, no quintal da residência de um cliente. 

 Na pesquisa realizada com os ACS de Sidrolândia - MS45, as quedas 

foram os acidentes mais prevalentes (54,54%). Também foi relatado mordida de 

cachorro, picadas de insetos e acidente com arame farpado. 

Estudos realizados no Canadá106,107 com trabalhadores de saúde 

identificaram que o risco de sofrer quedas foi significativamente maior em 

trabalhadores de serviços de suporte, ACS, mulheres e pessoas com mais de 60 

anos. As atividades que mais contribuíram para as quedas foram andar ou correr e 

empurrar ou pegar objetos e os principais fatores que levaram as quedas foram o 

tipo de piso (escorregadios, superfícies irregulares e tapetes) e ambiente ao ar livre. 

Em relação à exposição a forças mecânicas inanimadas, ocorreu 1 

(1,25%) acidente com penetração de corpo ou objeto estranho através da pele, 

quando um espinho perfurou o pé de uma ACS, que calçava sandália, durante 

realização de visita domiciliar; contato com agulha hipodérmica (1; 1,25%) quando 

uma ACS estava assinando a folha de registro do ponto em  uma mesa onde uma 

auxiliar de enfermagem realizava teste de glicemia capilar em um cliente, a agulha 

caiu no chão e a ACS ao pegá-la, perfurou o dedo da mão. 

Quanto a exposição às outras forças mecânicas inanimadas (3; 3,75%) 

estão incluídas corte com lata e vaso sanitário quebrado durante realização de 

vistoria de prevenção de dengue em quintal de residência e o aro da bicicleta que se 

rompeu quando a ACS calibrava o pneu contundindo o membro superior.  
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O acidente que provocou ferimento de um dos artelhos com lesão de 

unha (1; 1,25%) foi causado por uma ACS que calçava tamanco de madeira e pisou 

acidentalmente no pé de outra ACS que estava de sandália, extraindo 

instantaneamente a unha do segundo pododáctilo esquerdo. 

Foram apontados apenas 3 ocorrências de doenças do trabalho: reações 

ao “stress” (1; 1,25%) e conjuntivite (2, 2,50%), sendo esta última em um mesmo 

ACS, que referiu  tê-la adquirido por 2 vezes, durante um surto de conjuntivite na 

população que prestava cuidados.  

Nascimento e David108 ao avaliar os riscos no trabalho do ACS, em duas 

comunidades no Rio de Janeiro, por meio de observação participante e pesquisa 

ação afirmam que “os riscos de acidentes foram observados e relatados em diversas 

situações”, dentre estas longas caminhadas em ruas com calçadas estreitas e 

intenso tráfego ou sem pavimentação com umidade e escorregadia, presença de 

escadarias com esgoto a céu aberto, fios elétricos nas passagens com risco de 

choque, visitas em moradias em área de risco de desmoronamento, presença de 

cães soltos e risco de mordedura por cobras ou outros animais. O risco de quedas 

também foi associado à falta de pavimentação de ruas, sendo referido como motivo 

de absenteísmo. 

Outro estudo109 também mostrou a percepção de risco de acidentes de 

trabalho com profissionais da ESF, durante a prática de visitas domiciliares, 

destacando-se as características socioambientais do território como: cercas 

elétricas, cachorros, cavalos e animais peçonhentos. 
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FIGURA 5. Distribuição dos acidentes de trabalho segundo o tipo. Caraguatatuba, 

2012. 

Pelos dados apresentados na FIGURA 5, dos 80 acidentes de trabalho 

declarados pelos ACS, 64 (80,00%) foram típicos, (16,25%) de trajeto e apenas 3 

(3,75%) foram considerados pelos mesmos como doença do trabalho. 

Pesquisas110,111,112 realizadas com profissionais de enfermagem 

verificaram resultados semelhantes. Estes dados também se equiparam as 

estatísticas de acidentes de trabalho nacional, onde a maior parte dos acidentes é 

típico, seguido dos de trajeto e doença do trabalho56,57. 

Cabe ressaltar que, neste estudo, apesar da maior parte dos acidentes de 

trabalho envolver acidentes de transporte, os mesmos são considerados típicos, 

visto que o trabalho do ACS é desenvolvido dentro de um determinado território, ou 

seja, na sua microárea, sendo estes decorrentes do exercício da sua atividade 

laboral. Desta maneira, o trabalho do ACS é desenvolvido prioritariamente durante 

as visitas domiciliares, fazendo com que este profissional fique a maior parte do 

tempo transitando em via pública entre uma residência e outra. Para ser considerado 

acidente de trajeto, o mesmo deve ocorrer durante o deslocamento do profissional 

entre sua própria moradia e o local de trabalho e vice versa56. 
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FIGURA 6. Distribuição dos ACS, segundo doença que relaciona ao trabalho. 

Caraguatatuba, 2012. 

 

Quando indagados sobre possuir alguma doença que relaciona ao 

trabalho, 106 (77,37%) dos ACS afirmaram não possuir (FIGURA 6). 

O desconhecimento destes profissionais quanto aos tipos de acidentes de 

trabalho fica evidente, visto que dos 80 acidentes de trabalho, apenas 3 (3,75%) 

foram relacionados a doenças do trabalho: reações ao “stress” e conjuntivite 

(FIGURA 5). Porém quando questionados sobre a existência de patologias que 

relacionam ao trabalho, 31 (22,63%) ACS referiram possuir. Estas queixas de saúde 

estão apresentadas na TABELA 9, classificadas segundo a CID 1062. 
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TABELA 7. Distribuição das doenças relacionadas ao trabalho, conforme a CID 1062, 

referidas pelos ACS. Caraguatatuba, 2012. 

DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO N % 
 
E00-E90 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas  1 2,38 
E03 Outros hipotireoidismos 
 

1 2,38 

F00-F99 Transtornos mentais e comportamentais 4 9,52 
F41- Outros transtornos ansiosos  
F43-Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação 
 

1 
3 

2,38 
7,14 

G00-G99 Doenças do sistema nervoso   2 4,76 
G47- Distúrbios do Sono 
 

2 4,76 

H00-H59 Doenças do olho e anexos  2 4,76 
H54 Cegueira e visão subnormal (H54.2 Visão subnormal de ambos 
os olhos) 

1 2,38 

H10 Conjuntivite 
 

1 2,38 

I00-I99 Doenças do Aparelho Circulatório  7 16,68 
I10- Hipertensão Essencial Primária 5 11,91 
I83 Varizes dos membros inferiores 
 

2 4,76 

J00-J99 Doenças do aparelho respiratório  4 9,52 
J00 Nasofaringite aguda [resfriado comum] 1 2,38 
J01 Sinusite aguda 1 2,38 
J03 Amigdalite aguda 1 2,38 
J30 Rinite alérgica e vasomotora 
 

1 2,38 

K00-K93 Doenças do aparelho digestivo  2 4,76 
K42 Hérnia umbilical 1 2,38 
K80 Colelitíase 
 

1 2,38 

L00-L99 Doenças da pele e do tecido subcutâneo  4 9,52 
L57 Alterações da pele devidas à exposição crônica à radiação não 
ionizante 

3 7,14 

L97 Úlcera dos membros inferiores não classificada em outra parte 
 

1 2,38 

M00-M99 Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo  

13 30,96 

M16 Coxartrose [artrose do quadril] 1 2,38 
M23 Transtornos internos dos joelhos 3 7,14 
M54 Dorsalgia 1 2,38 
M65 Sinovite e tenossinovite 5 11,91 
M75 Lesões do ombro 1 2,38 
M77 Outras entesopatias (M77.3 Esporão do calcâneo) 1 2,38 
M79.6 Dor em membro 1 2,38 
   
N00-N99 Doenças do aparelho geniturinário 2 4,76 
N20 Calculose do rim e do ureter 1 2,38 
N30 Cistite 
 

1 2,38 

R00-R99 Sintomas, sinais e achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte  1 2,38 
R51 Cefaléia 
 

1 2,38 

Total 42* 100,00 

* alguns ACS referiram mais de uma doença. 
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Os 31 (22,63%) ACS referiram 42 doenças relacionadas ao seu trabalho.  

Observa-se na TABELA 7, que as patologias referidas relacionadas ao 

trabalho mais frequentes foram: doenças do sistema osteomuscular e tecido 

conjuntivo (13; 30,96%); doenças do aparelho circulatório (7; 16,68%); transtornos 

mentais e comportamentais , doenças da pele e tecido subcutâneo  e doenças do 

aparelho respiratório com igual percentual (4; 9,52%). 

As doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo mais apontadas 

foram sinovite e tenossinovite (5; 11,91%) caracterizado por dormência, queimação 

em punho; a tendinite foi  relacionada ao fato dos ACS escrever bastante (relatório 

de visitas domiciliar, preenchimento de fichas do SIAB) e por ter que frear 

constantemente a bicicleta durante transporte entre uma residência e outra. 

Também foi apontado transtornos internos do joelho (3; 7,14%), caracterizado por 

dor e estalido nos joelhos, devido a locomoção  constante de bicicleta ou a pé; foram 

referidas ainda  lesão no ombro, esporão de calcâneo, dor em membro, coxoartrose 

e dorsalgia com igual percentual (1; 2,38% ). 

Em um estudo realizado em Jequié- BA113 82,5% dos 137 ACS 

apresentaram dor musculoesquelética, nos 12 meses anteriores a realização da 

pesquisa, revelando que fatores individuais e ocupacionais podem estar associados 

a esta questão. Dentre outros aspectos, a prevalência de dor musculoesquelética foi 

maior em ACS que relataram que sempre carregavam peso, ficavam em pé, se 

deslocavam e não realizavam pausas durante o trabalho.   

Na rede municipal de saúde de Belo Horizonte- MG foi desenvolvido um 

estudo114 com 1687 profissionais, no qual foi constatado a ocorrência de distúrbios 

musculoesqueléticos em 49,9% dos sujeitos. Os profissionais mais atingidos foram 

os técnicos de nível superior, dentistas e técnicos de odontologia, ACS, profissionais 

técnicos de nível médio e enfermeiros/técnicos de enfermagem. Em relação às 

características do trabalho os maiores índices de distúrbios musculoesqueléticos 

ocorreram em trabalhadores que referiram desequilíbrio entre as exigências do 

trabalho e os recursos disponíveis, condições ambientais precárias, realização de 

atividades laborais que exigia alta demanda física e maior sobrecarga doméstica. 

Ainda foi constatada maior ocorrência de distúrbios musculoesqueléticos entre os 

colaboradores que informaram altas demandas emocional e psicológica do trabalho, 
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baixo suporte social por parte dos colegas e do chefe e nos que realizavam tarefas 

sob alta exigência. 

Em estudo desenvolvido na Austrália115 com 737 indivíduos concluiu que 

as mulheres possuem distúrbios osteomusculares em maior prevalência e gravidade 

devido à associação de fatores de risco no trabalho (trabalho repetitivo e falta de 

equipamentos ergonômicos) e em casa (por terem menos tempo para relaxar e 

realizar atividades físicas e de lazer), ocorridos devido à sobrecarga gerada pela 

jornada dupla de trabalho.  

Ressalta-se que no presente estudo a maioria dos ACS são mulheres, 

com união estável e filhos, e consequentemente com jornada dupla de trabalho, o 

que talvez justifique ser as doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 

(13; 30,95%) as mais referidas por estes trabalhadores. 

Quanto às doenças do aparelho circulatório, no presente estudo, as mais 

apontadas foram hipertensão essencial primária (5; 11,91%) relacionada pelos ACS 

à preocupação e tensão na realização do trabalho diário e a idade. Ainda foi 

apontada a presença de varizes em membros inferiores (2; 4,76%). 

Sabe-se que a hipertensão arterial afeta a população mundial e é 

responsável pela mortalidade de mais de 7 milhões de pessoas no mundo116. Estudo 

realizado em 27 cidades brasileiras em 2011 mostrou que a proporção de pessoas 

com hipertensão arterial é de 22,7%, estando presente em ambos os sexos e 

elevando os índices conforme o aumento da idade, sendo superior de 55% na faixa 

etária de 55 anos ou mais117. É multifatorial, estando associada à idade, etnia, 

obesidade, sedentarismo, ingestão de sal, genética, fatores socioeconômicos, 

ingestão de álcool118, e estresse ocupacional119. 

Estudo120 avaliou a pressão arterial de funcionários de uma linha de 

produção, expostos a estressores ambientais, como esforço físico moderado-

intenso, temperatura e níveis de ruídos elevados, comparando com funcionários da 

administração, que não faziam esforço físico, trabalhavam em salas aclimatadas, 

com baixos níveis de ruído; verificou que o grupo com maior estresse ambiental 

apresentou pressão arterial mais elevada, sendo o esforço físico o agente estressor 

de maior determinância; estes resultados sugerem que o estresse ambiental crônico 

se constitui um fator de risco para hipertensão arterial. 
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Quanto aos transtornos mentais e comportamentais, a maior parte foi 

relacionado ao estresse (3; 7,14%), que segundo o relato dos ACS é maior quando 

tem que visitar determinadas famílias, pela cobrança das mesmas por ações que 

estão fora de sua governabilidade (como agendamento de consultas e exames com 

especialistas) e também por dificuldade de relacionamento com a equipe e algumas 

famílias. O transtorno de ansiedade também foi referido por 1 (2,38%) ACS. 

Segundo Couto, Vieira e Lima121 o estresse é “caracterizado por desgaste 

anormal e/ou redução da capacidade de trabalho, ocasionado basicamente por uma 

desproporção prolongada entre o grau de tensão a que o indivíduo está exposto e a 

capacidade de suportá-lo”. O indivíduo com estresse poderá apresentar 

“nervosismo, irritabilidade fácil, ímpetos de raiva, dor na musculatura cervical e nos 

ombros, cefaleia por tensão, alterações do sono, fadiga, dor precordial, palpitações, 

ansiedade, angústia, períodos de depressão e indisposição gástrica ou 

epigastralgia”.  

Diversas pesquisas confirmam que o estresse está relacionado ao 

processo de trabalho do ACS.  

Camelo e Angerami98 ao pesquisar sintomas de estresse nos 

trabalhadores atuantes em cinco núcleos de saúde da família verificaram que os 

enfermeiros e ACS encontravam-se em situação de risco, apresentando sintomas 

físicos ou psicológicos de estresse, dentre eles tensão muscular e insônia. 

Por residir na comunidade onde trabalha o ACS fica diretamente ligado 

aos problemas e cotidiano da comunidade, que muitas vezes não respeita o horário 

de descanso do ACS, solicitando-o a qualquer momento, independente do seu 

horário efetivo de trabalho. Se estes não tiverem um preparo específico para lidar 

com este cotidiano poderão tornar-se mais vulneráveis ao aparecimento de sintomas 

de estresse, quando comparados com outros membros da ESF98. 

Estudo multicêntrico122 realizado com 4749 profissionais lotados em UBS 

da região sul e nordeste do Brasil, dentre eles 1536 ACS, verificou que a prevalência 

de transtornos psiquiátricos menores (depressão, ansiedade, insônia, fadiga, 

irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e queixas somáticas) foi de 

16% de toda a população estudada, sendo estatisticamente significativa e maior em 

ACS (18,4%) e outros trabalhadores do nível médio (18,8%). 
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Uma pesquisa123 desenvolvida sobre o estresse ocupacional com ACS 

em Aracajú - SE, por meio do Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp 

(ISSL), diagnosticou que 61,4% dos 236 pesquisados apresentavam alguma 

manifestação de estresse. Destes 3,4% na fase de alerta, 51,7% na fase de 

resistência, 5,9% quase exaustão e 0,4% na fase de exaustão, com predominância 

de sintomas físicos, sendo o principal estressor as relações de trabalho com a 

gerência (“liderança autoritária, sem autonomia, desmotivada, estressada e/ou 

despreparada para a função”). 

Em Rebouças - PR também foi realizada uma pesquisa124 sobre o nível 

de estresse em ACS utilizando a Lista de Sintomas de Estresse (LSS/VAS); verificou 

presença de estresse em níveis variados nos 28 participantes do estudo, sendo a 

maior parte estresse moderado ou alto.  

Outro estudo com 28 ACS observou que 23 referiram o estresse no 

trabalho89. 

As cargas psíquicas presentes no trabalho do ACS evidenciam a 

importância deste profissional receber preparo para lidar com tais situações. Estas 

foram identificadas pelos mesmos como desgaste emocional ou carga emocional ou 

ainda fatores desencadeantes de estresse como vínculo com pessoas em condições 

precárias de vida109, com desemprego, falta de recursos para alimentação, uso e 

abuso de drogas ilícitas, violência doméstica, negligência dos pais em relação aos 

filhos, envolvimento excessivo do ACS com a comunidade, resistência e 

incompreensão dos usuários, problemas graves de saúde ou de relacionamento 

familiar, morte dos usuários75, baixo reconhecimento do trabalho, excessiva 

intensidade e ritmo laboral, supervalorização da burocracia e violência como fator de 

insegurança125. 

Quanto às doenças de pele e tecido subcutâneo foram citadas alterações 

da pele devido à exposição crônica solar (3; 7,14%), caracterizadas por manchas no 

rosto e braços. A cidade onde o estudo foi realizado é ensolarada na maior parte do 

ano, fato que requer o constante uso de fotoprotetor, como Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), visto que os ACS expõem-se diariamente a radiação solar 

durante o desenvolvimento das suas atividades. Um (2,38%) ACS também se referiu 

a lesões em membros inferiores que, segundo o mesmo foi diagnosticado pelo 
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médico como autoimune, sendo relacionado pelo ACS ao “stress” decorrente do 

exercício do seu trabalho. 

Estudo126 com ACS e Agentes de Combate a Endemias verificou que 

todos os entrevistados já apresentaram ou apresentam pelo menos um problema de 

pele decorrente da exposição solar, entre estes queimaduras de 1º grau, insolação, 

manchas de nascimento que mudaram de cor, espessura ou tamanho, aumento do 

número de pintas no corpo (sardas), manchas brancas na face, pescoço, braços, 

troncos ou pernas. 

Cabe ressaltar que os ACS expõem mais frequentemente a face, 

pescoço, braços, pernas e mãos a radiação solar, durante o desenvolvimento do seu 

trabalho, sendo estas regiões mais propensas a alterações na pele.  É importante 

salientar ainda que a maioria dos indivíduos deste estudo são adultos jovens, o que 

significa que terão maior possibilidade de estar exposto a radiação solar durante sua 

vida profissional. Desta forma é de estrema importância que estes profissionais 

realizem o uso de fotoprotetores e façam constantemente a autoinspeção da pele.  

Segundo a Portaria GM/MS nº 247254 de 31 de agosto de 2010, também 

são considerados agravos de notificação compulsória as doenças do trabalho, como 

dermatoses ocupacionais e transtornos mentais relacionados ao trabalho. 

Neste estudo, as doenças do aparelho respiratório referidas foram 

resfriado comum, sinusite aguda, amigdalite aguda e rinite alérgica, totalizando 4 

(9,52%) relatos. Estas foram justificadas pelos ACS por contato direto com clientes 

com infecção respiratória, pela poeira presente nas vias públicas e por beber água 

muito gelada estando exposto ao sol muito quente.  

Vale salientar que a vacinação anual contra a gripe deve ser oferecida ao 

ACS, assim como a todos os trabalhadores dos serviços de saúde, que entram em 

contato direto com clientes com infecção respiratória, muitas vezes em ambiente 

com ventilação inadequada. Esta é uma orientação da Organização Mundial de 

Saúde que inclui no grupo de maior vulnerabilidade para o controle da influenza os 

profissionais de saúde, visto que a imunização destes preserva a força de trabalho 

e, também, evita a propagação da doença para população de alto risco, sendo esta 

uma importante estratégia de prevenção para redução da ocorrência da doença, 

internações e óbitos127. 
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 Também foram associados ao trabalho doenças do sistema nervoso 

(distúrbios do sono (2; 4,76%)), doenças do olho e anexos (visão subnormal (1; 

2,38%) e conjuntivite (1; 2,38%)), doenças do aparelho geniturinário (cálculo renal 

(1; 2,38%) e cistite (1; 2,38%)), doenças do aparelho digestivo (hérnia umbilical (1; 

2,38%) e colelitíase (1; 2,38%)), doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 

(hipotireoidismo (1; 2,38%)) e cefaleia (1; 2,38%).  

Alguns ACS ao mencionar a doença expressaram dúvidas se as mesmas 

estavam ou não relacionadas ao exercício de sua profissão. Neste estudo não foi 

estabelecido a relação das doenças referidas pelos ACS como relacionadas ao 

trabalho com o nexo epidemiológico/causal e a atividade laboral, não sendo 

comprovado se estas doenças referidas são realmente relacionadas ao trabalho. 

O Ministério do Trabalho e Emprego utiliza o Nexo Técnico 

Epidemiológico para concessão de benefícios acidentários por meio do cruzamento 

das informações da CID-10 e de código do CNAE para verificação da relação entre 

lesão/agravo e a atividade desenvolvida pelo trabalhador. Esta relação está 

“embasada em estudos científicos alinhados com os fundamentos da estatística e da 

epidemiologia”57. 

Segundo o Ministério da Saúde128, as doenças relacionadas ao trabalho: 

  referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a 
saúde dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados 
por fatores de risco presentes nos locais de trabalho.  Manifestam-se 
de forma lenta, insidiosa, podendo levar anos, às vezes até mais de 
20, para manifestarem o que, na prática, tem demonstrado ser um 
fator dificultador no estabelecimento da relação entre uma doença 
sob investigação e o trabalho. Também são consideradas as 
doenças provenientes de contaminação acidental no exercício do 
trabalho e as doenças endêmicas quando contraídas por exposição 
ou contato direto, determinado pela natureza do trabalho realizado. 

 
Em estudo108 realizado no Rio de Janeiro, foram identificadas pelos ACS 

pesquisados as situações ou condições de saúde determinadas ou agravadas pelo 

exercício do trabalho: dores nos membros inferiores e na coluna, estresse, tensão, 

ansiedade, insônia, cansaço, hipertensão arterial, diabetes, sangramento nasal, falta 

de ar, bronquite, conjuntivite, rinite, diarreia, parasitas/verminoses, gastrite, úlcera 

gástrica e duodenal, escabiose, pediculose e queimaduras solares. 

Outro estudo45 realizado com ACS, no Mato Grosso, verificou que a 

grande maioria destes profissionais referiu que o seu trabalho interfere na sua 

saúde, ocasionando dores na coluna, dores de cabeça, estresse entre outros. 
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Também foi constatada “alta demanda visual” devido à atenção e observação 

constantes durante as atividades laborais (“estado geral do ambiente familiar e do 

morador”, anotações e “uso da leitura”).  

Bispo68 ao pesquisar a vitimização de ACS no âmbito do trabalho em 

Salvador verificou que a maioria referia queixas frequentes de distúrbios do sono.  

Em Curitiba- PR foi realizado uma pesquisa129 documental sobre as 

principais doenças relacionadas às licenças médicas dos ACS por um período de 1 

ano. De 1125 ACS, 159 tiveram que se ausentar do trabalho por licença médica, 

sendo encontrados 205 registros da CID 10, visto que alguns funcionários tiveram 

mais de uma CID nos seus atestados médico. As doenças mais frequentes foram do 

sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo (22%), transtornos mentais e 

comportamentais (20%), lesões, envenenamentos e algumas outras consequências 

de causas externas (13%), doenças do aparelho circulatório (10% ) e demais grupos 

(35%). 

As doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo e os 

transtornos mentais e comportamentais também foram as principais responsáveis 

por ausência no trabalho, em estudo com profissionais de enfermagem de um 

hospital universitário, mostrando que este perfil de adoecimento não é exclusivo dos 

ACS130. 

É necessário um olhar criterioso sobre a exposição dos ACS a diversas 

cargas de trabalho que podem levar ao adoecimento deste colaborador, com 

objetivo de propor estratégias para minimização ou enfrentamento destes agravos. 

Não esquecendo que o processo saúde doença do trabalhador não está apenas 

ligado a condições em que seu trabalho é exercido, já que os mesmos também 

podem compartilhar os perfis de adoecimento da população em geral devido a 

idade, herança genética e hábitos de vida38,46. 

 Em vista dos resultados obtidos, é possível relacionar as cargas de 

trabalho descritas por Laurell e Noriega41 com os acidentes de trabalho típico, de 

trajeto e doenças relacionadas ao trabalho, referidos pelos ACS (QUADRO 1). As 

cargas de trabalho geram processos de desgaste nos trabalhadores, deixando-os 

mais suscetíveis a acidentes, estando incluídos nestes as doenças relacionadas ao 

trabalho. Isto, pela “perda da capacidade efetiva e/ou potencial corporal ou 

psíquico”, referentes “aos processos de adaptação destrutivos da integridade 
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corporal biopsíquica”. Deve-se ressaltar que estes desgastes nem sempre levam ao 

desenvolvimento de doenças ou acidentes, visto que é possível desenvolver 

potencialidades e recuperar as perdas e capacidades131. 
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QUADRO 1- Processos de desgastes referidos pelos ACS, segundo a exposição às 

cargas de trabalho. Caraguatatuba, 2012. 

Cargas de Trabalho 
Desgastes (Acidentes de Trabalho Típico, de Trajeto e 

Doenças relacionadas ao Trabalho) 

Biológicas 

Contato com pacientes com doenças 
infecciosas e parasitárias, contato com 
animais na microárea de trabalho. 

 Mordedura ou golpe provocado por cão 

 Conjuntivite 

 Amigdalite aguda 

 Nasofaringite aguda [resfriado comum] 

 Sinusite aguda 

Físicas 

Exposição a radiação solar  
 

 Alterações da pele devidas à exposição crônica à radiação 
não ionizante 

Químicas 

Exposição à poeira de via pública sem 
pavimentação 

 Rinite alérgica  

Mecânicas 

Ruptura instantânea de continuidade do 
corpo por meio de mordedura de animais, 
acidentes de trânsito, quedas, agentes 
perfurantes, entre outros. 

 Mordedura ou golpe provocado por cão 

 Ferimento do(s) artelho(s) com lesão da unha 

 Pedestre traumatizado em colisão com um automóvel 
[carro] 

 Ciclista traumatizado em acidentes de transporte (sem 
colisão, colisão com veículos motorizados, a pedal, com 
pedestre ou animal) 

 Motociclista traumatizado em um acidente de transporte  

 Penetração de corpo ou objeto estranho através da pele 

  Perfuração com agulha hipodérmica 

 Queda ( em escadas ou degraus, de um nível a outro, no 
mesmo nível por escorregão, tropeção ou passos em 
falsos [traspés]) 

 Exposição a outras forças mecânicas inanimadas 

Fisiológicas 

Andar muito a pé ou de bicicleta, 
carregando peso (materiais de trabalho), 
escrever; frear a bicicleta repetidas vezes, 
intenso ritmo de trabalho para 
cumprimento da produtividade, adoção de 
posições desconfortáveis. 

 

 Queda no mesmo nível por escorregão, tropeção ou 
passos em falsos [traspés] 

 Sinovite e tenossinovite 

 Dorsalgia, Dor em membro 

 Lesões do ombro 

 Esporão do calcâneo 

 Transtornos internos dos joelhos 

 Coxartrose [artrose do quadril] 

  Varizes dos membros inferiores 

 Cefaléia 

  Hipotireoidismos 

 Cegueira e visão subnormal  

 Hipertensão Essencial Primária 

 Hérnia umbilical 

 Colelitíase 

 Úlcera dos membros inferiores (“auto imune”) 

 Calculose do rim e do ureter 

 Cistite 

Psíquicas 

Ritmo acelerado de trabalho, atenção 
constante no fornecimento de informações 
e orientações e durante o deslocamento 
entre uma residência e outra, agressão 
psíquica, trabalho predominantemente 
feminino, contato constante com a 
diversidade de problemas biopsicossociais  
da comunidade. 

 Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação 

 Outros transtornos ansiosos 

 Distúrbios do Sono 

 Cefaléia 

 Hipertensão Essencial Primária 

 Úlcera dos membros inferiores (“auto imune”) 
 

 

 

O QUADRO 1 demonstra que todas cargas de trabalho estão envolvidas 

no processo de desgaste sofrido pelo ACS no seu processo de trabalho, 

http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/n20_n23.htm#N20


75 

 

 
 

evidenciando  o impacto sobre a saúde deste trabalhador, por meio dos diversos 

tipos de acidentes de trabalho: típicos, de trajeto e doenças relacionadas ao 

trabalho. As cargas fisiológicas, mecânicas, psíquicas e biológicas foram as mais 

frequentes.  

Verifica-se que alguns desgastes apontados, como cefaleia, hipertensão, 

quedas e mordedura foram decorrentes de mais de uma carga de trabalho. 

 

 

FIGURA 7. Distribuição dos acidentes de trabalho segundo o local de ocorrência. 

Caraguatatuba, 2012. 

 

Dos acidentes de trabalhos típicos ou de trajeto (N=77), a maior parte 

ocorreu em via pública (59; 76,62%), seguido do quintal da residência dos pacientes 

(12; 15,58%) e UBS (3; 3,90%) (FIGURA 7).  Também foram referidos 2 (2,60%) 

acidentes de trabalho na escada do prédio do cliente, durante visita domiciliar e 1 

(1,30%) no posto de gasolina, devido ao ACS estar calibrando o pneu de sua 

bicicleta quando o aro da roda se rompeu acidentalmente, lesionado o seu braço. 

Dentre os acidentes que ocorreram em via pública destacam-se todos os 

acidentes de transporte envolvendo bicicleta (43), mordedura de cão (6), e quedas 

no mesmo nível (7). No quintal da residência dos clientes os acidentes mais 

frequentes foram mordedura de cão (7) e lesão traumática durante realização de 

vistoria de prevenção contra dengue, quando houve corte causado por um vaso 

sanitário desativado e quebrado e a uma lata usada que estava jogada no quintal da 

residência do cliente (2).  
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Pesquisa realizada em Marília-SP74 com 167 ACS evidenciou que 83,8% 

faziam das visitas domiciliares o principal meio do desenvolvimento de suas 

atividades. Isto faz com que na maior parte do tempo o ACS fique transitando em via 

pública ou na residência dos clientes, e consequentemente, a maioria dos acidentes 

de trabalho ocorre nestes locais. 

 

 

*até janeiro de 2012. 

FIGURA 8. Distribuição dos acidentes de trabalho segundo o ano de ocorrência. 

Caraguatatuba, 2012. 

 

Pelos dados apresentados na FIGURA 8 observa-se que 35 (43,75%) 

acidentes de trabalho ocorreram em 2011, 11 (13,75%) em 2010; 14 (17,50%) dos 

acidentes não foram lembrados pelos ACS quanto ao ano de ocorrência. Verifica-se 

que quanto maior o tempo decorrido, menor o relato do número de acidentes. Talvez 

pela alta rotatividade dos ACS e também pelo esquecimento da ocorrência do 

acidente, principalmente quando o mesmo foi leve.  

Quanto ao horário da ocorrência do acidente de trabalho, 29 (36,25%) 

ocorreram no período da manhã e 14 (17,50%) no período da tarde; 37 (46,25%) 

acidentes não foram lembrados. 
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TABELA 8- Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com ACS, segundo o 

agente causador. Caraguatatuba, 2012. 

AGENTE CAUSADOR N % 

Irregularidades em via pública (barro, limo, buraco, areia, 
pedregulhos) 21 26,25  

Cão 16 20,00 

Bicicleta/Ciclista 14 17,50 

Automóvel 5 6,25 

Moto/Motociclista 4 5,00 

Desequilíbrio do próprio corpo 3 3,75 

Microorganismo 2 2,50 

Escada em ambiente escuro 2 2,50 

Outros 13 16,25 
   

Total 80 100,00 

 

O agente causador dos acidentes de trabalho mais apontado pelos ACS 

foram as irregularidade presentes na via pública (21; 26,25%), seguido do cão (16; 

20%) e da bicicleta ou ciclista (14; 17,50%). Em outros (13; 16,25%) estão incluídos 

piso escorregadio na UBS, vaso sanitário quebrado, lata, espinho, blusa do 

agasalho, caminhão, pedestre, guarda chuva, entulhos, telha que cobria fossa 

desativada, tamanco de outro ACS, lanceta de glicemia capilar, pressão no trabalho/ 

desentendimento em casa. Estes dados estão na TABELA 8. 

As irregularidades nas vias públicas foram descritas como buracos, barro, 

limo, areia e pedregulhos, sendo estes causadores da maior parte dos acidentes de 

trabalho com os ACS. Estas irregularidades são responsáveis por quedas da própria 

altura, escorregões, tropeções, queda de bicicleta ou moto, fato que ocorre pelo 

ACS exercer grande parte do seu trabalho transitando pelas vias públicas entre uma 

visita domiciliar e outra. 

Os cães também são importantes causadores de acidentes, sejam por 

mordeduras ou por entrar na frente de bicicleta ou moto, causando quedas.  

Outros profissionais que trabalham em via pública, como os carteiros, 

também estão expostos ao risco de mordeduras por cães, sendo esta a terceira 

causa de absenteísmo em carteiros do Estado do Paraná132.  

Verifica-se que apesar dos cães serem conhecidos como “o melhor amigo 

do homem” e trazer inúmeros benefícios ao ser humano, a posse irresponsável pode 

contribuir para acidentes de trânsito e mordeduras, sendo de extrema importância 
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que os donos atentem para o estado vacinal destes animais no intuito de minimizar 

os agravos a saúde do próprio cão e de uma possível vítima. 

As bicicletas ou ciclistas foram o terceiro agente causador mais relatado, 

lembrando que este é o principal meio de transporte utilizado para realização do 

trabalho do ACS em Caraguatatuba.  

A bicicleta é um meio de transporte utilizado mundialmente, de baixo 

custo de aquisição e manutenção, de baixo impacto ambiental (apenas na 

fabricação) e é acessível praticamente a toda população133, trazendo benefícios à 

saúde, como redução do risco de mortalidade por doenças crônico-degenerativas134. 

Entre usuários mais frequentes encontram-se industriários, comerciários, operários 

da construção civil, estudantes, entregadores de mercadorias, carteiros e outras 

categorias de trabalhadores133, dentre eles o ACS.  

A inclusão da bicicleta nos deslocamentos urbanos deve ser abordada 

como elemento para a implementação do conceito de mobilidade urbana para 

cidades sustentáveis como forma de inclusão social, de redução e eliminação de 

agentes poluentes e melhoria da saúde da população133. 

Para tanto, atenção especial deve ser dada a segurança dos ciclistas com 

adoção de medidas preventivas de acidentes. Estudo135 realizado com ciclistas 

trabalhadores da cidade de Pelotas- RS verificou que de 293 entrevistados 5,5% 

havia se acidentado no último ano, sendo na maioria acidentes leves (arranhão ou 

escoriação), sem necessidade de afastamento do trabalho. Ao avaliar as condições 

das bicicletas, 15% estavam sem freios, e apenas 0,3% apresentavam todos os 

equipamentos de segurança exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. 

No Brasil, o incentivo ao uso da bicicleta por meio do “Programa Bicicleta 

Brasil” tem demonstrado preocupação com as regras para o plano cicloviário 

(interligação da bicicleta com outros meios de transporte, segurança viária, ciclovias 

e ciclo faixas)133, porém não abordam sobre equipamentos de segurança individual 

para o ciclista.  

O Código de Trânsito Brasileiro136 determina que a bicicleta deva ter os 

seguintes equipamentos: “campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral 

e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo”, não sendo obrigatório o uso de 

capacete. 
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Estudo137 observacional realizado em Porto Alegre- RS com 969 ciclistas 

encontrou a prevalência de apenas 5,6% de uso do capacete. Os autores referem 

que um dos fatores que pode colaborar para o baixo uso dos capacetes é o custo 

deste equipamento de proteção. 

Um estudo tipo caso-controle138 realizado em Ontário-Canadá, onde o uso 

do capacete é obrigatório apenas para menores de 18 anos, utilizou dados de 

análise legista de 129 mortes de ciclistas com idade entre 10 e 83 anos e verificou 

que andar de bicicleta sem capacete, independente da idade, está associado a um 

maior risco de morte por lesão na cabeça. Os autores do estudo sugerem que 

políticas e campanhas que promovam o uso do capacete podem diminuir a taxa de 

mortalidade, contribuindo substancialmente para diminuição da mortalidade entre os 

jovens adultos no mundo inteiro.  

Assim, fica evidente a importância da manutenção rotineira das bicicletas, 

bem como o seguimento das normas de trânsito, a construção de ciclovias/ciclo 

faixas e a utilização de capacete como EPI para prevenção de acidentes tanto aos 

trabalhadores que se utilizam da bicicleta como meio de transporte, quanto para os 

ciclistas em geral. 

Neste estudo também foram identificados como agente causador do 

acidente de trabalho em ACS: automóvel (5; 6,25%), moto ou motociclista (4; 

5,00%), desequilíbrio do próprio corpo (3; 3,75%), micro-organismo (2; 2,50%) e 

escada em ambiente escuro (2; 2,50%). 

Verifica-se que os agentes causadores de acidentes de trabalho no ACS 

são peculiares ao processo de trabalho destes, envolvendo na maioria das vezes o 

ambiente onde o trabalho é desenvolvido e os instrumentos utilizados, evidenciando 

o alto grau de atenção que este profissional deve ter durante a sua atividade laboral. 
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TABELA 9- Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com ACS, segundo a 

parte do corpo afetada. Caraguatatuba, 2012. 

PARTE DO CORPO AFETADA N % 

Membros inferiores 50 51,03 
Membros superiores 26 26,53 
Tórax 8 8,16 
Região pélvica 7 7,14 
Cabeça 6 6,12 
Abdome 1 1,02 
 
Total 

 
98* 

 
100,00 

*dos 80 acidentes de trabalho ocorridos, alguns afetaram mais de uma parte do corpo. 

 

Segundo dados apresentados na TABELA 9, a parte do corpo afetada 

com maior frequência no acidente de trabalho foram os membros inferiores (50; 

51,03%), seguido dos membros superiores (26; 26,53%).  

Os acidentes que mais causaram lesões em membros inferiores e 

superiores foram os acidentes de transporte envolvendo bicicleta (26 e 22 

respectivamente), seguido das mordeduras de cães (12) que foram todas em 

membros inferiores. A maior parte das lesões em região pélvica, abdominal, torácica 

e cabeça são decorrentes de acidentes de trânsito e quedas. 

Dados da Previdência Social57 de 2011 apontam que dos 538.480 

acidentes de trabalho registrados pela CAT, a parte do corpo mais atingida foram os 

membros superiores com 49,82%, seguido dos membros inferiores (26,37%) e da 

cabeça (10,49%), dados divergentes dos encontrados com ACS. 

Porém ao compararmos o trabalho dos ACS com o de profissionais com 

características semelhantes como, por exemplo, os carteiros que trabalham a pé, de 

bicicleta ou moto, de residência em residência, ou com os mototaxistas ou motoboys 

que realizam o seu trabalho em via pública, verifica-se que as partes do corpo mais 

atingidas nos acidentes de trabalho, são semelhantes a encontradas neste estudo. 

Dos carteiros que referiram mordeduras por cães como acidente de trabalho, 62,4% 

sofreram lesões nas mãos ou pés, 50,3% nas pernas e 14,7% nos braços, 4,5% no 

tronco e 0,5% no pescoço, tendo em alguns episódios mais de uma parte do corpo 

afetada132. Nos acidentes de trabalho com mototaxistas/motociclistas também ficou 

evidente que a parte do corpo mais atingida foi os membros inferiores, seguido dos 

superiores139,140. 
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Quanto as lesões decorrentes do acidente, observou-se que 6 não 

causaram nenhuma lesão física; os demais (74) causaram 97 lesões, que estão 

apresentadas na TABELA 10. 

 

TABELA 10- Distribuição dos acidentes de trabalho ocorridos com ACS, segundo o 

tipo de lesão. Caraguatatuba, 2012. 

TIPOS DE LESÃO N % 

Lesão de partes moles- superficial 46 47,43 
Contusão/ Hematoma/ Edema 38 39,18 
Luxação/entorse 5 5,15 
Traumática incisa 2 2,06 
Traumática perfurante 2 2,06 
Lesão de parte mole profunda/ Exérese da unha 2 2,06 
Concussão 1 1,03 
Fratura 1 1,03 
   
Total* 97 100,00 

* alguns acidentes provocaram mais de um tipo de lesão. 
 

 Observa-se que as lesões foram superficiais, na maior parte dos 

acidentes, sendo mais frequentes as lesões de partes moles (46; 47,43%) e as 

contusões, hematomas e edemas (38; 39,18%).  

As luxações e entorses (5; 5,15%) ocorreram devido a quedas e 

acidentes de transporte.  

As lesões traumáticas incisas (2; 2,06%) foram devido a manipulação de 

entulhos (vaso sanitário quebrado e lata) no quintal da casa do cliente, durante 

vistoria de prevenção a dengue. Já as lesões traumáticas perfurantes (2; 2,06%) 

foram decorrentes de acidente com lanceta para teste de glicemia capilar e por 

perfuração de membro inferior com espinho durante visita domiciliar, ocasião em que 

o ACS não usava sapato fechado.  

As lesões de parte mole profunda (2; 2,06%) foram provocadas por uma 

mordida de cão na região glútea e a exérese de unha por uma ACS que pisou 

acidentalmente com um tamanco de madeira no segundo pododáctilo esquerdo de 

outra ACS; a concussão (1; 1,03) foi devido a colisão da ACS ciclista com um 

pedestre e a fratura (1; 1,03%) foi em um dos dedos da mão, em uma colisão entre 

bicicleta e um carro. 

Estes resultados denotam a importância do uso de calças compridas com 

tecido grosso do tipo jeans, para proteção dos membros inferiores, já que a maior 
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parte das lesões ocorreu em membros inferiores e causaram lesões superficiais. Por 

ser uma cidade litorânea, com hábitos de vida peculiares, o uniforme dos ACS de 

Caraguatatuba é composto de camiseta de manga curta ou colete e bermuda de 

tecido leve, não colaborando na prevenção ou minimização de lesões em caso de 

acidentes. 

Previa-se que pelo fato da maioria dos acidentes com os ACS ser 

acidente de transporte, que os mesmos provocariam mais as lesões graves, o que 

não aconteceu. O estudo139 com acidentes de trabalho com mototaxistas encontrou 

resultados semelhantes ao verificar que 75,7% dos acidentes provocou lesões, 

sendo estas predominantemente leves com ferimentos e traumatismos superficiais. 

Porém cabe lembrar que os motociclistas estão mais expostos ao risco de trauma 

em caso de acidentes que os ciclistas devido a velocidade atingida pelo veículo, 

porém isto não exime os ciclistas da vulnerabilidade a choques diretos contra outros 

veículos ou quedas. 

 

TABELA 11. Distribuição dos ACS segundo a utilização e tipo de Equipamento de 

Proteção individual (EPI). Caraguatatuba, 2012. 

VARIÁVEIS  N % 
    
 Sim 129 94,16 
Utiliza EPI Não 5 3,65 
 Às vezes 3 2,19 
 Total 137 100,00 
    
 Protetor solar 121 93,80 
Tipo de EPI Sapato fechado 73 56,59 
 Boné 11 8,53 
 Óculos de sol 9 6,98 
 Capa de chuva ou guarda chuva 5 3,88 
 Total 219*  
    

* Vários ACS relataram usar mais de um EPI. 

 

Quanto ao uso do EPI, 129 (94,16%) ACS relataram fazer uso regularmente 

de algum tipo e 5 (3,65%) afirmaram não fazer uso de nenhum tipo; destes 3 

(2,19%) justificaram que não haviam recebido e 2 (1,46%) não justificaram o motivo 

da não utilização. Estes dados estão apresentados na TABELA 11. 

Dos 129 ACS que utilizam EPI, vários fazem uso de mais de um, totalizando 

219. O protetor solar é o EPI mais utilizado (121; 93,80%), seguido do sapato 
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fechado (73; 56,59%), do boné (11; 8,53%), dos óculos de sol (9;6,98%) e da capa 

de chuva ou guarda chuva (5; 3,88%). 

Os ACS informaram que recebem mensalmente da empresa responsável 

pela gestão da ESF/EACS o protetor solar fator 30 e eventualmente sapato fechado 

e uniforme (camiseta de manga curta, bermuda, colete, boné). Também foi relatado 

que seria importante receber o uniforme e o sapato com maior frequência, já que o 

uso diário leva ao desgaste e, além disto, incluir no uniforme, óculos de sol e 

repelente. 

Outro estudo45 com ACS evidenciou que diversos sujeitos faziam uso de 

calçados abertos, mesmo sendo fornecido regularmente o calçado adequado. Os 

autores consideram ser de extrema importância o uso de EPI para proteção da 

saúde e integridade física do trabalhador, destacando o “uso de protetor solar, 

camisa de manga longa, bonés, capacete de bicicleta, meias de compressão”. 

Segundo a Norma Regulamentadora nº 6 - NR6141, o EPI tem por objetivo 

proteger o trabalhador de possíveis riscos ou ameaças a sua segurança e saúde. É 

dever de o empregador fornecer o EPI, orientar e treinar sobre o uso adequado, 

exigir o seu uso pelo colaborador e “substituir imediatamente, quando danificado ou 

extraviado”. Em contrapartida, cabe ao empregado zelar pelo EPI, comunicando 

qualquer dano e usá-lo adequadamente, conforme determinação do empregador. 

A Norma Regulamentadora n.32 – NR32142 estabelece diretrizes para 

“medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 

saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 

saúde em geral”. Para tanto, entre outras medidas determina que o empregador 

deva proibir o uso de calçados abertos e fornecer uniforme sem custos para o 

colaborador. 

Os ACS trabalham em condições insalubres, expostos às condições 

climáticas diversas (sol forte, chuva, vento, frio), ruas com superfícies irregulares, 

animais domésticos, pessoas com diversos tipos de doenças entre outros. Sendo 

assim, o uso de uniforme adequado e EPI tornam-se imprescindível para proteção 

da saúde deste trabalhador. 

 A exposição prolongada e cumulativa aos raios ultravioletas é prejudicial 

para os olhos e a pele, levando ao fotoenvelhecimento, aumento da incidência de 

câncer de pele não melanoma143, pterígio, fotoceratite, conjuntivite crônica, cataratas 
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e degeneração macular144. A radiação ultravioleta A também é imunossupressora, 

quando o indivíduo é exposto a esta por um período de 5 a 20 minutos ao sol de 

verão, no horário do meio dia145. 

Inúmeros trabalhadores se expõem constantemente a radiação solar, 

durante a realização de suas atividades laborais, dentre estes trabalhadores rurais, 

da construção civil, carteiros, pescadores, ACS entre outros. 

Pesquisa146 realizada com 33 carteiros verificou que a maioria deles utilizava 

algum tipo de EPI como: boné, chapéu, calça comprida, camiseta e filtro solar, 

sendo que o uso de camiseta de manga longa foi referido apenas por 34,38%.  

No Hospital do Câncer de Londrina- PR foi realizado um estudo147 com 180 

sujeitos, onde a maior parte de neoplasia de pele não melanoma ocorreu em 

trabalhadores rurais, de serviços gerais, do comércio e da construção civil. Foi 

identificado 1 caso de câncer de pele não melanoma em ACS, levando os autores a 

considerar esta atividade profissional em ascensão, sinalizando a importância das 

medidas de prevenção, tendo em vista a exposição solar. 

Estudo126 com ACS e Agentes de Combate a Endemias, em Minas Gerais, 

verificou que todos se expõem ao sol em horário crítico (entre as 10 e 15 horas), a 

maioria por um período superior a cinco horas diárias, sendo que 46,17% não usam 

protetor solar, justificando tal fato por esquecimento, falta de hábito e condições 

financeiras desfavoráveis. 

Para minimizar os riscos e agravos à saúde as seguintes medidas 

fotoprotetoras são recomendadas: uso de chapéu de abas largas, óculos de sol com 

filtro UV(radiação ultravioleta), protetor solar, e vestimentas adequadas (camiseta de 

manga longa e calça comprida)143,144,148. Quanto ao uso do protetor solar, para que 

este confira fotoproteção é necessário ser de amplo espectro, com fator de proteção 

solar de no mínimo 15, ajustado conforme o tipo de pele, devendo ser espalhado na 

pele de todas as áreas expostas ao sol, pelo menos 30 minutos antes da exposição, 

e reaplicado a cada 2 horas149.  
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FIGURA 9. Distribuição dos acidentes de trabalho segundo a realização de 

notificação. Caraguatatuba, 2012. 

 

Observa-se na FIGURA 9 que dos 80 acidentes de trabalho, mais da 

metade (49;  61,25%) não foram notificados oficialmente por meio da CAT.  

Quando indagados sobre o motivo da não notificação, relataram que por 

vezes comunicaram o enfermeiro, médico ou auxiliar de enfermagem da ESF/EACS 

e que na maioria das vezes não notificava por o acidente ter sido leve, sem lesões 

graves. Apenas 01 ACS relatou que omitiu ter sofrido o acidente de trabalho por ter 

sido admitido há pouco tempo.  

A falta da notificação também pode estar relacionada ao fato da mesma 

ser centralizada na Secretaria Municipal de Saúde, junto ao setor administrativo da 

empresa que realiza a gestão da ESF na cidade, além da burocracia exigida no 

preenchimento da CAT. Ao sofrer um acidente de trabalho o ACS é instruído a 

passar por uma consulta médica (na própria UBS ou outro serviço de saúde), onde 

deve ser realizado um atestado médico relatando a data, hora, circunstância do 

acidente e CID-10. Após, deve comparecer ao setor administrativo da empresa, 

onde será realizada a CAT e tomada outras decisões se necessárias, como o 

agendamento de consulta com médico do trabalho para perícia. Quando os 

acidentes são leves, sem lesões físicas ou até mesmo quando ocasiona lesões 

simples como escoriações e hematomas, os profissionais não julgam ser necessário 

atendimento médico, que é exigido para realização de uma CAT e, além disto, 

reclamam de ter que se deslocar do bairro onde residem e trabalham até a 
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Secretaria Municipal de Saúde para realização da mesma, já que isto demanda 

tempo. 

Em Sidrolândia - MS45, observou-se que nenhum dos acidentes de 

trabalho ocorridos com ACS foi notificado.  

A subnotificação dos acidentes de trabalho não é um problema recente e 

também ocorre com outros profissionais. Silva150 ao estudar os acidentes de 

trabalho com profissionais de enfermagem de uma unidade de centro de material 

verificou que 33,4% dos que sofreram acidentes de trabalho não realizaram a 

notificação, atribuindo a isto a “superficialidade do dano e a frequência com que 

ocorre, a burocracia para se fazer a CAT, a falta de orientação e a sobrecarga de 

trabalho”.  

Estudo151 com cirurgiões dentistas encontrou que apenas 16,7% dos 

acidentados realizaram a notificação dos acidentes de trabalho. 

 Pesquisa152 realizada em um Centro Cirúrgico com médicos, enfermeiros, 

auxiliares e técnicos de enfermagem e de serviços gerais verificou resultados 

semelhantes ao evidenciar expressiva subnotificação (84,6%) dos acidentes de 

trabalho, sendo justificado pela “irrelevância do acidente, o desconhecimento do 

protocolo de rotina, displicência e sobrecarga de trabalho”.  

Outro estudo153 realizado em uma instituição hospitalar com 46 

trabalhadores de enfermagem verificou que a principal causa da não notificação é 

por considerarem a lesão ocasionada pelo acidente como pequena e sem 

importância; também foram referidos o desconhecimento da necessidade da 

notificação, a falta de tempo e o medo de ser demitido. 

Pereira e Fischer140 ao pesquisarem 78 vítimas de acidente de trabalho 

com motocicleta encontrou que em mais da metade dos casos não havia sido 

emitida a CAT.  

A partir de 2007 o INSS passou a conceder benefícios às vitimas de 

acidentes de trabalho, não somente pela CAT, mas também por associações entre o 

agravo e a atividade laboral. Dados preliminares de 2011 apontam que 24,28% 

(172.684) do total de acidentes de trabalho não foram notificados pela CAT57. Isto 

confirma a expressiva subnotificação de acidentes de trabalho no Brasil, visto que os 

números apresentados nas estatísticas de acidentes de trabalho sem registro da 
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CAT dizem respeito somente aos casos mais graves, ou seja, aqueles para o qual o 

acidentado necessitou de algum tipo de benefício do INSS.  

Em Botucatu - SP, no ano de 2002, foi realizada uma investigação por 

amostragem aleatória sistemática em 9626 residências, com objetivo de estimar a 

subnotificação de acidentes de trabalho; foram identificados 109 acidentes de 

trabalho, na sua maioria de gravidade leve ou moderada. A maioria dos 

trabalhadores acidentados havia sido atendido na rede pública de saúde do 

município. Dentre os trabalhadores acidentados 44 eram regime CLT, para os quais 

seria obrigatória a emissão da CAT e seu registro no INSS. Após pesquisa nos 

arquivos no INSS foram encontrados apenas 9 notificações, estimando a 

subnotificação de acidentes de trabalho pela CAT em 79,5%. Os autores ainda 

afirmam que se fosse considerado todos os trabalhadores que sofreram acidentes 

de trabalho, “inclusive os trabalhadores domésticos, os autônomos, o funcionalismo 

público e todo o setor informal da economia” a CAT, reconhecida “como o mais 

abrangente dos sistemas de informação sobre acidentes do trabalho no país, deixou 

de captar 91,7% das ocorrências do município”154. 

Faz-se necessário que todos os trabalhadores em regime CLT recebam 

as orientações sobre a importância e obrigatoriedade de realizar a CAT, bem como 

do fluxo a ser seguido dentro da instituição, diante da ocorrência de um acidente de 

trabalho, devendo esta ocorrer de forma a respaldar o trabalhador e a oferecer 

subsídios para programas de prevenção de acidentes de trabalho.  

É importante ressaltar que a CAT deverá ser realizada mesmo que não 

seja necessário o acidentado se afastar do trabalho53. É possível que a informação 

sobre a importância e a obrigatoriedade da notificação, independente da gravidade 

do acidente de trabalho e a descentralização das notificações para as UBS e demais 

serviços de saúde possam minimizar a subnotificação. 

No presente estudo, nenhuma doença do trabalho foi notificada. De 

maneira geral os acidentes de trabalho típicos e de trajeto são mais “facilmente 

notificados comparados às doenças ocupacionais, as quais requerem uma avaliação 

e comparação do nexo causal para serem reconhecidas como tal, ocasionando a 

subnotificação dos dados de adoecimento dos trabalhadores”155. 
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TABELA 12. Distribuição dos acidentes de trabalho segundo a necessidade de 

afastamento. Caraguatatuba, 2012. 

VARIÁVEIS  N % 
 Não 64 80,00 
Necessitou de afastamento Sim 16 20,00 
 Total 80 100,00 
    
 Mínimo/Máximo 1/35 .. 
 Média 8,93 (dp±10,15) .. 
 1 |- 5 7 43,75 
Dias de afastamento 5 |- 10 4 25,00 
 10 |- 15 2 12,50 
 15 |- 20 1 6,25 
 20 |- 25 0 0,00 
 25 |- 30 0 0,00 
 30 |- 35 1 6,25 
 ≥ 35 1 6,25 
 Total 16 100,00 
    

 

Conforme dados apresentados na TABELA 12 observa-se que a maior 

parte (64; 80,00%) dos acidentes não necessitou de afastamento dos ACS das 

atividades laborais. Dos 16 (20,00%) que necessitaram de afastamento, o mínimo foi 

de 1 dia e o máximo de 35 dias (média 8,93- dp±10,15 dias), sendo mais frequente 

de 1 |- 5 dias (7; 43,75%). 

Pesquisa112 realizada com profissionais de enfermagem encontrou 

resultados semelhantes, ao constatar que 88,15% destes trabalhadores acidentados 

no trabalho, não necessitaram de afastamento. O estudo139 realizado com 

mototaxistas também encontrou que o afastamento foi necessário para 27% dos 

acidentados, variando de 2 a 30 dias. 

Porém, investigação156 realizada por meio de ficha específica de 

notificação de acidentes de trabalho nas UBS de Londrina, com trabalhadores 

formais e informais verificou que apenas 20,9% dos acidentados não foram 

afastados do trabalho, e que 42,7% eram afastados por um período de 1 a 3 dias. 

No presente estudo, os acidentes que causaram 10 ou mais dias de 

afastamento das atividades laborais foram decorrentes de colisão de ciclista com 

automóvel, colisão de ciclista com motociclista, reação ao stress, queda de um nível 

ao outro e queda nos degraus da escada de um edifício.  

Nenhum dos ACS necessitou de internação devido ao acidente de 

trabalho; alguns necessitaram de atendimento no Pronto Socorro do município, 
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porém após receber atendimento, realizar exames e ficar por algumas horas em 

observação, foram dispensados. Tal fato está relacionado à maioria de acidentes ser 

de baixa gravidade, com lesões superficiais, que não requer internação para sua 

recuperação. Porém, observa-se que alguns acidentes tiveram maior gravidade, 

demandando mais dias de afastamento para recuperação, de acordo com a 

gravidade dos mesmos.  

A somatória de todos os dias de afastamento devido aos acidentes de 

trabalho foi de 143 dias, equivalentes a 4 meses e 23 dias. O absenteísmo do ACS 

decorrente dos acidentes de trabalho pode trazer consequências não só para os 

trabalhadores vítimas dos acidentes, como para os usuários do serviço de saúde e 

aos demais companheiros de trabalho, que ficam sobrecarregados com as tarefas 

dos que faltaram (entrega de agendamento com especialistas, por exemplo). Para 

cada dia de absenteísmo, cerca de 10 a 12 famílias deixam de receber atendimento. 

Isto reforça a necessidade de se investir na prevenção de acidentes de trabalho, já 

que estes não prejudicam somente o trabalhador, mas a comunidade de forma geral. 

 

.  

FIGURA 10. Distribuição dos ACS segundo a presença de sequelas após acidentes 

de trabalho. Caraguatatuba, 2012 

 

Quanto à presença de sequelas devido ao acidente de trabalho 7 (8,75%) 

ACS relataram possuir (FIGURA 10). Dentre estas foram citadas: “medo de 

cachorro” decorrente de lesão superficial por mordedura de cão; cicatriz relacionada 

a lesão profunda por mordedura de cão; dores em membros superiores, inferiores e 
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região pélvica decorrentes de acidentes de transporte; alterações no formato da 

unha por exérese acidental da mesma e deformidade no pé direito devido a queda 

de moto.  

Apenas um ACS que referiu como seqüelas dores nos joelhos e na região 

pélvica, decorrentes de colisão de bicicleta com bicicleta encontra-se em 

acompanhamento ambulatorial, desde a ocorrência do acidente de trabalho em 

2008. 

O impacto dos acidentes de trabalho na vida do trabalhador é difícil de ser 

mensurado. Investigação157 com trabalhadores após acidentes de trabalho verificou 

que estes apresentaram déficits de habilidades perceptivo-psicomotoras, de 

atenção, concentração, memória e desempenho significativamente pior em 

comparação com ao grupo controle, sugerindo que sintomas pós-traumáticos estão 

associados a várias disfunções cognitivas e emocionais. Além disto, um acidente de 

trabalho pode resultar “em danos ao trabalhador, com repercussões morais sobre o 

grupo de trabalho e no processo produtivo, e dependendo de sua gravidade, implica 

em prejuízos irreversíveis, irrecuperáveis ou em traumatismos”158. 

Os resultados alertam para a importância da promoção de medidas 

preventivas e interventivas nas diferentes realidades do exercício do trabalho do 

ACS, por meio de ações que promovam a melhoria das condições de trabalho, 

prevenindo os agravos e potencializando a sua saúde. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados obtidos nesta pesquisa permitem as seguintes conclusões:  

- Em relação  as características sócio demográficas 

 a maior parte (129; 94,16%) dos ACS do município de Caraguatatuba- 

SP é do sexo feminino, com idade entre 19 e 39 anos (83; 60,58%); 

 possui união estável (83; 60,58%), com filhos (103; 75,18%), sendo 1 

ou 2 filhos (50; 48,54% e 32; 31,07% respectivamente), na maioria menores 

de 15 anos; 

 a maioria (132; 96,35%) dos ACS reside com outras pessoas, contribui 

parcialmente na renda familiar (97; 70,80%) que em grande parte (90; 

65,69%) é menor que R$ 2000,00 (3,21 SM); 

 as atividades de lazer mais praticadas pelos ACS são assistir televisão 

e ir à praia (77; 32,77% e 45; 19,15% respectivamente); 

 quarenta e um ACS (29,92%) declararam possuir outras profissões, 

inclusive com formação universitária (1 administrador de empresa e 3 

pedagogos) e técnica (11 técnicos da ciência da saúde humana e 7 

profissionais do ensino fundamental). 

- Em relação aos dados relacionados ao trabalho 

 o tempo de atuação como ACS variou de 25 dias a 11 anos, com 

média de 3,17 anos (dp± 2,88 anos); 

 o tipo de transporte mais utilizado entre a UBS e a residência e para 

exercer o trabalho na microárea foi a bicicleta (114; 83,21% e 104; 75,91% 

respectivamente), com tempo médio de transporte entre sua residência e a 

UBS de 13,37 minutos (dp ± 9,84); 

 a maioria (101; 73,72%) referiu ser procurado por clientes da área em 

que atuam fora do horário de trabalho; 

  apenas 14 (10,22%) ACS possuem outro emprego concomitante, 

como vendedores ambulantes, domésticas, vendedores autônomos e do 

ramo de embelezamento. 
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- Em relação aos dados relacionados aos acidentes de trabalho 

 59 (43,07%) ACS sofreram acidentes de trabalho, sendo que a maioria  

(74,58%) referiu 1 acidente, perfazendo um total de 80 acidentes declarados; 

 o tipo de acidente de trabalho mais frequente foi o típico (64; 80,00%), 

seguido pelo de trajeto (13; 16,25%) e doença do trabalho (3; 3,75%); 

 os acidentes mais frequentes foram traumatismo de ciclista em 

acidente de transporte (43; 53,75%), seguido de mordedura provocada por 

cão (13; 16,25%) e quedas (12; 15%); 

  31 (22,63%) ACS referiram doenças que relacionam ao trabalho que 

exercem, destacando-se as doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo (13; 30,96%), do aparelho circulatório (7; 16,68%), do aparelho 

respiratório, transtornos mentais e comportamentais e, doenças da pele e do 

tecido subcutâneo (4; 9,52% respectivamente); 

 as cargas de trabalho biológicas, físicas, químicas, mecânicas, 

fisiológicas e psíquicas estão envolvidas no processo de desgaste sofrido 

pelo ACS no seu processo de trabalho, evidenciando o impacto sobre a 

saúde deste por meio dos acidentes de trabalho; 

 a maior parte dos acidentes de trabalho ocorreu em via pública (59; 

76,62%), no ano de 2011 (35; 43,75%); 

 as irregularidades em via pública (21; 26,25%), o cão (16; 20,00%) e 

ciclista/bicicleta (14;17,50%) foram os agentes causadores mais frequentes 

dos acidentes de trabalho; 

 a parte do corpo mais afetada foram os membros inferiores (50; 

51,03%) e superiores (26; 26,53%), e o tipo de lesão mais frequente a 

superficial de partes moles (46; 47,43%) e contusão, hematoma e edema 

(38; 39,18%); 

 a maioria (127; 92,70%) referiu utilizar EPI, sendo mais frequente o 

protetor solar (121; 93,80%) e o sapato fechado (73; 56,59%); 

 apenas 31 (38,75%)  acidentes de trabalho foram notificados por meio 

da CAT; 

 apenas 16 (20,00%) acidentes motivou o afastamento de trabalho do 

ACS, uma vez que a maioria deles  foi leve;   a média de afastamento  foi de 

8,93 dias (dp±10,15); 
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 nenhum ACS necessitou de internação e 07 (8,75%) declararam ter 

sequelas devido ao acidente de trabalho, sendo referidas dores em 

membros inferiores, superiores e região pélvica, alterações na unha e 

deformidade no pé direito. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O crescente número de ACS atuantes na atenção básica à saúde 

brasileira e a escassez de pesquisas sobre acidentes de trabalho com este 

profissional, motivou a realização deste estudo que identificou e analisou os 

acidentes de trabalho ocorridos com os ACS do município de Caraguatatuba-SP, 

fornecendo subsídios para a adoção de medidas preventivas.  

Os resultados encontrados assemelham-se aos ocorridos com os ACS, 

durante vivência pessoal como enfermeira da ESF em uma das UBS da cidade na 

qual foi realizado este estudo, onde os acidentes de trabalho estavam relacionados 

a acidentes de transporte envolvendo bicicleta ou moto e mordedura provocada por 

cão durante realização de visita domiciliar.  

Alguns resultados poderão ser utilizados como parâmetros para 

programas de prevenção de acidentes de trabalho com ACS de outras localidades, 

porém deve-se considerar que a alta proporção de acidentes envolvendo a bicicleta 

pode estar relacionada às características do local onde o estudo foi desenvolvido: 

uma cidade litorânea, de médio porte, plana, onde a bicicleta é um meio de 

transporte bastante comum. Isto denota a necessidade da realização de estudos 

semelhantes em outras cidades, com características diferentes.  

Evidenciou-se que o processo de trabalho dos ACS tem acarretado 

inúmeras consequências a sua saúde, como os acidentes de trabalho e as doenças 

relacionadas ao trabalho. Estes resultados alertam para a necessidade de políticas 

públicas de segurança no trabalho do ACS, sendo imprescindível a adoção de 

estratégias que poderão contribuir com a prevenção de acidentes e promoção da 

saúde do ACS. Para tanto, sugere-se a vacinação anual contra influenza; a 

utilização de EPI como chapéu ou boné de abas largas, óculos de proteção solar; 

protetor solar conforme o tipo de pele do trabalhador, camiseta de manga longa, 

calça comprida de tecido grosso do tipo jeans, sapato fechado conforme a 

padronização da NR32 e, para os que utilizam a bicicleta como transporte, capacete 

para ciclista. Sendo as bicicletas consideradas um instrumento de trabalho do ACS, 

esta também deve ser fornecida pelo empregador, assim como a sua manutenção. 
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Sugere-se que estas medidas de segurança devam ser adotadas, 

fornecidas e fiscalizadas regularmente pela instituição empregadora. 

Também se faz necessário que os ACS recebam informações sobre os 

acidentes de trabalho mais comuns a sua categoria profissional, a importância do 

uso adequado dos EPI para prevenção destes, bem como a obrigatoriedade e fluxo 

de atendimento/notificação no caso de acidentes de trabalho. Estas ações são 

extrema importância, visto que podem auxiliar na mudança do comportamento dos 

ACS em relação à prevenção e notificação dos acidentes. 

Foi extremamente gratificante a realização deste estudo, por poder 

contribuir com a promoção e prevenção da saúde dos ACS. Contudo, atualmente a 

maior parte da produção brasileira sobre acidentes de trabalho enfocam apenas o 

trabalhador de enfermagem, na sua maioria no âmbito hospitalar159, sendo 

necessária a realização de outras pesquisas sobre acidentes de trabalho com ACS, 

a fim de reforçar o conhecimento e respaldar medidas de segurança a estes 

trabalhadores que são a base do cuidado na saúde pública brasileira.  
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
_____________________ 

CEPPE 
Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 

MESTRADO EM ENFERMAGEM 

 

“Acidentes de trabalho ocorridos com Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no 

município de Caraguatatuba-SP” 

As informações aqui contidas foram fornecidas pela pesquisadora Mirian Cristina 

dos Santos Almeida, mestranda do Curso de Pós Graduação Strictu Sensu em Enfermagem 

da Universidade Guarulhos, para sua participação voluntária neste estudo, que tem como 

objetivo identificar a ocorrência de acidentes de trabalho com ACS, no município de 

Caraguatatuba- SP e analisar os acidentes de trabalho quanto às características sócio-

demográficas dos ACS, dados relacionados ao trabalho e dados relacionados ao acidente. 

Será solicitado o preenchimento de um questionário com informações sobre 

dados sócio-demográficos (idade, sexo, estado civil, número de filhos, idade dos filhos, 

números de pessoas com que reside, renda familiar, participação na vida econômica da 

família, atividade de lazer mais freqüentemente praticada e formação profissional) e dados 

relacionados ao trabalho (tempo de trabalho como ACS, tipo de transporte que utiliza de sua 

casa à UBS, tipo de transporte que utiliza para exercer o trabalho em sua microárea, tempo 

de transporte entre sua residência e a UBS, se é procurado por pessoas de sua microárea 

fora do horário de trabalho e o tempo médio gasto por semana com essa atividade, se 

possui outro trabalho remunerado ou não, número de horas trabalhadas em outro emprego 

por semana, uso de equipamento de proteção individual). Após, será realizada uma 

entrevista pela pesquisadora Mirian Cristina dos Santos Almeida, solicitando dados 

relacionados ao acidente (presença de alguma doença que relaciona ao tipo de trabalho que 

executa, se já sofreu algum acidente de trabalho, número tipo e local do acidentes de 

trabalho, data e hora da ocorrência, tipo de acidente de trabalho, agente causador, parte do 

corpo afetada, descrição do acidente, se foi notificado, necessidade de internação e/ou 

afastamento e se o acidente deixou seqüelas). 

Neste estudo poderei apresentar desconforto durante o preenchimento do 

questionário ou entrevista, ao recordar a ocorrência de um possível acidente de trabalho, 

estando exposto a um risco mínimo.  
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Entendo não terei despesa pessoal em qualquer fase do estudo e que nenhuma 

compensação será oferecida em decorrência de minha participação, sendo que minha 

assinatura neste documento, por livre e espontânea vontade, livre de qualquer represália ou 

tipo de coerção, representa a anuência para agir como sujeito na atividade proposta.  

Ficam-me assegurados os seguintes direitos: liberdade para interromper a 

participação em qualquer fase do estudo; o sigilo de minha identidade; a confidencialidade, 

sendo as informações obtidas analisadas junto com as de outros voluntários, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum voluntário e o conhecimento dos resultados obtidos 

quando por mim solicitado.  

Os benefícios esperados com o resultado desta pesquisa são indiretos, 

abrangendo a toda categoria profissional de ACS, no conhecimento da ocorrência de 

acidentes de trabalho, propiciando base para futuras intervenções. 

Declaro ainda que fui certificado que os resultados obtidos poderão ser utilizados 

apenas para pesquisa, e que poderão ser publicados futuramente. 

A pesquisadora Mirian Cristina dos Santos Almeida pode ser encontrada no 

seguinte endereço: Avenida dos Jacarandás, 1000- Martim de Sá- Caraguatatuba/SP e 

pelos telefones 012 91205138 e 012 38834782. Se você tiver alguma consideração ou 

dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Praça Tereza Cristina, 229 - Centro - Guarulhos tel: 011 2464-1779  – e-mail: 

comite.etica@ung.br. 

Eu,_____________________________________________________________, 

certifico que após a leitura deste documento e de outras explicações deste estudo dadas 

pela pesquisadoral, estou de acordo com a minha participação voluntária na pesquisa, 

ficando claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Declaro ainda que fui certificado que os resultados obtidos 

poderão ser utilizados apenas para pesquisa, e que poderão ser publicados futuramente. 

 

 

___________________________________         ____________________________ 

Assinatura do Agente Comunitário de Saúde           Assinatura da Pesquisadora 
RG.___________________________                 Mirian Cristina dos Santos Almeida 
Local e Data ___________,      /       /                                 COREN 84452 
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APÊNDICE B- Autorização para coleta de dados 

 

 
_____________________________________ 

CEPPE 
Centro de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

São Paulo, 07 de outubro de 2011. 

Ilmo. Sr Dr Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva 

Secretário Municipal de Saúde da Estância Balneária de Caraguatatuba 

 

 

Prezado Senhor 

 

 

A aluna Mirian Cristina dos Santos Almeida é aluna do Curso de Mestrado 

em Enfermagem da Universidade Guarulhos e está desenvolvendo a dissertação 

com o tema “Acidentes de trabalho ocorridos com Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) no município de Caraguatatuba-SP”, sob minha orientação (Projeto de 

Pesquisa anexado). 

O estudo tem como objetivos identificar a ocorrência de acidentes de 

trabalho com ACS, no município de Caraguatatuba- SP e analisar os acidentes de 

trabalho quanto às características sócio-demográficas e de trabalho dos ACS. Para 

viabilidade deste estudo, solicitamos a V.S.ª autorização para coletar os dados por 

meio de questionário e entrevista com todos os ACS, que concordarem em participar 

do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados 

serão obtidos por meio de um questionário com questões relativas aos dados sócio-

demográficos e dados relacionados ao trabalho e entrevista direcionada aos dados 

relacionados ao acidente de trabalho. 

A coleta de dados será realizada pela própria autora do estudo, nos dias e 

horários, determinados pela V.S.ª de forma a não interferir na rotina do trabalho do 

ACS, preferencialmente no dia da reunião de equipe da ESF/PACS. 

Todas as dúvidas relacionadas à pesquisa serão prontamente 

esclarecidas, e não haverá ônus financeiro para V.S.ª, ou para a instituição. 
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Serão assegurados o sigilo e o caráter confidencial das informações 

coletadas. 

Agradeço antecipadamente a valiosa colaboração de V.S.ª Colocamo-nos 

a disposição para quaisquer esclarecimentos, nos telefones e endereço eletrônico 

abaixo.  

 

Atenciosamente, 

_________________________ 

Profª Drª Arlete Silva 

Orientadora 

 

Profª Drª Arlete Silva 

Telefone: 11 24641785 / 11 92694644 

Email: arlsilva@uol.com.br 

 

 

 

Enfermeira Mestranda Mirian Cristina dos Santos Almeida 

Telefone: 012 38834782 / 012 91205138 

Email: miriandresp@hotmail.com 
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APÊNDICE C- Questionário 
Nº_______ 

 

Data__/__/____ 

Parte 1- Dados Socio-Demográficos 

 

1. Data de Nascimento: __/__/___ 

2. Sexo: [  ] 1-feminino    [   ]2- masculino 

3. Estado Civil: [   ]1-solteiro  [   ]2-casado   [   ]3- amasiado   [   ]4- divorciado 

                                [   ]5-separado   [   ]6-viúvo 

4. Número de filhos:  [   ]1-nenhum    [   ]2- um  [   ]3-dois    [   ]4-três   

                                         [   ]5-quatro ou mais 

5. Idade dos Filhos: _______________________________________________ 

6. Números de pessoas com quem reside:  [   ]1-nenhum    [   ]2- um  [   ]3-dois    

                                                         [   ]4-três      [   ]5-quatro   [   ]6- cinco ou mais 

7. Renda Familiar (em R$): __________________________________________ 

8. Participação na Vida Econômica da Família: 

[   ] 1- É responsável pelo sustento da família 

[   ] 2- Não contribui 

[   ] 3- Contribui parcialmente 

[   ] 4- Contribui esporadicamente 

9. Atividade de lazer mais freqüentemente praticada: 

[  ] 1-assistir televisão 

[   ]2-ir ao cinema 

[   ]3-ir a praia 

[   ]4-visitar familiares 

[   ]5-viajar 

[   ]6-outro 

10. Profissão:______________________________________________________ 
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2- Dados Relacionados ao Trabalho 

1. Tempo de trabalho como ACS: _____________(data de admissão) 

2. Tipo de transporte que utiliza de sua casa à UBS: ____________________ 

3. Tipo de transporte que utiliza para exercer o trabalho em sua microárea: 

______________________________________________________________ 

4. Tempo de transporte entre sua residência e a UBS_____________________ 

5. É procurado, fora do horário de trabalho, por pessoas de sua microárea, para tratar 

de assuntos referente ao seu trabalho: 

[   ]1-sim. Tempo médio por semana:___________________________ 

[   ]2-não 

6. Possui outro emprego remunerado ou não?  

[   ]1-sim. Qual? ____________________________________________ 

               Carga horária semanal (no total):_______________________ 

[   ]2-não 

7. Utiliza Equipamento de Proteção Individual?  

[   ]1-sim. Qual (is)?_________________________________________ 

[   ]2-não. Porque? _________________________________________ 

_________________________________________________________   

[   ]3-as vezes. Qual (is)?_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 
 

                                                                                                                                                                                     

APÊNDICE D- Formulário 
Nº_______ 

Data__/__/____ 

Dados Relacionados ao Acidente 

1. Possui alguma doença que relaciona ao tipo de trabalho que executa?  

[   ]1-sim. Qual (is): _________________________________________     

[   ]2- não 

2. Já sofreu algum acidente de trabalho, enquanto ACS? 

[   ]1-sim    [   ]2- não 

3. Número de acidentes de trabalho: __________________________________ 

4. Local:_________________________________________________________ 

5. Data e hora da ocorrência:_________________________________________ 

6. Tipo de acidente de trabalho: [   ]1- típico      [   ]2- trajeto     

                                                           [   ]3- doença do trabalho 

7. Agente Causador:________________________________________________ 

8. Parte do corpo afetada: ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

9. Descrição do Acidente:_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Notificou o acidente de trabalho?  

[   ]1-sim     

[    ]2-não. Por quê?_________________________________________ 

11. Necessitou de afastamento?  

[   ]1-sim.Quanto tempo? _____________________________________ 

[    ]2-não 

12. Necessitou de internação? 

 [   ]1-sim. Por quanto tempo?_________________________________ 

[    ]2-não 

13. O acidente de trabalho deixou seqüelas?  

[   ]1-sim. Qual (is): _________________________________________     

[   ]2- não 
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APÊNDICE E- Declaração de tornar público os resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu, Mirian Cristina dos Santos Almeida (RG 25.565.980-5), pesquisadora 

responsável pelo projeto Acidentes de Trabalho ocorridos com Agentes 

Comunitários de Saúde no Município de Caraguatatuba-SP, declaro que os dados 

obtidos serão utilizados exclusivamente nesta pesquisa. 

Declaro também, que os resultados obtidos serão tornados públicos, 

sejam eles favoráveis ou não. 

                                                

 

Guarulhos, 28 de outubro de 2011. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Mirian Cristina dos Santos Almeida 

RG. 25.565.980-5/ CPF 263.325.178-16 

COREN-SP 84452 
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ANEXO A- Autorização da Instituição para Coleta dos Dados 
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ANEXO B- Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa- CEP-UnG 

 


