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RESUMO
O presente estudo apresenta a prevalência da violência verbal, física, assédio moral, sexual e ameaças sofridas pelos 

agentes comunitários de saúde durante seu trabalho no município de Sidrolândia, MS, onde foi procedida pesquisa 

por meio de questionário direto, atendendo as exigências éticas e científicas dispostas na Lei nº 196/1996 do Conselho 

Nacional de Saúde, aplicado em 41 Agentes Comunitários de Saúde. A prevalência da violência sofrida no ambiente 

de trabalho foi de 60,98%, e as formas mais comuns foram a violência verbal com 54% e o assédio moral com 

11,55%. Os principais agressores foram os próprios pacientes (53,9%) e as famílias desses pacientes (7,69%). Com 

relação às conseqüências da exposição à violência foram relatados os sentimentos vivenciados: tristeza, baixa auto-

estima, medo do agressor, irritação, aversão ao contato com os agressores, raiva, vergonha, sentimento de humilhação, 

desapontamento e medo. Espera-se que a partir deste trabalho possam ser criadas discussões mais amplas a respeito do 

tema, bem como dar subsídios para programas de prevenção à violência no ambiente de trabalho, a fim de melhorar 

as condições de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e colaborar para o desenvolvimento de ações efetivas em 

relação às condições de saúde deles e da população.

Palavras-chave: Violência. Agentes comunitários de saúde. Enfermagem. 
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1   INTRODUÇÃO  

A violência no local de trabalho 

tem se definido como “incidentes no qual 

os trabalhadores são insultados, ameaçados, 

agredidos ou sujeitos a outros comportamentos 

ofensivos nas circunstâncias relativas ao seu 

trabalho” (DI MARTINO, 2003 p. 01).

De acordo com a Cal e Osha (2005), a 

violência que ocorre no ambiente de trabalho pode 

ser vista sob três aspectos do ponto de vista social: a 

externa, a interna e violência provocada pelo cliente.

A violência externa é manifestada por 

pessoas não ligadas a organização do trabalhador. 

É aquela que acontece nas ruas provocada por 

qualquer elemento da sociedade. Nesse caso, o 

Agente Comunitário de Saúde, por desenvolver 

um trabalho externo ao seu órgão de lotação, 

está sujeito a ser vítima desse tipo de situação 

dependendo da comunidade local onde estiver 

realizando o seu trabalho. 

Certos atos de violência, cometidos por 

alguns indivíduos, têm sido decorrentes das atitudes 

do profissional de saúde não adequada à clientela 

que visita, principalmente nas comunidades onde 

existe um elevado índice de violência externa. Os 

relatos apontam que a violência contra os Agentes 

Comunitários de Saúde está presente na sociedade 

e o tema abordado merece mais atenção do poder 

público e da sociedade em geral. 

Na violência provocada pelo cliente, os 

trabalhadores da área de saúde estão mais sujeitos a 

ser vitimados, por lidar com uma clientela diversificada, 

entre eles pacientes psiquiátricos, delinqüentes, 

usuários de drogas, desempregados e outros que 

estão inseridos em famílias desestruturadas sociaiL, 

econômico, moralmente, sem a menor formação 

educacional (MAYHEN; CHAPPELL, 2001).

A violência interna é aquela que ocorre 

entre trabalhadores de um mesmo órgão ou 

instituição, podendo ser entre os próprios colegas 

do mesmo cargo ou função como também 

ocorrer por um segmento de hierarquia superior 

(MAYHEW; CHAPPELL, 2001). O assédio moral 

seria um exemplo desse tipo de violência.

O assédio moral está sempre presente 

em relações hierárquicas de poder em que há 

o autoritarismo. Normalmente é caracterizado 

por atos de intimidação e práticas de humilhar, 

de rebaixar, de intimidar o outro. São práticas 

que se realizam, se concretizam no local de 

trabalho, que individualizam o problema em 

uma só pessoa, tratam o indivíduo como incapaz, 

quando na verdade isso é resultante de condições 

outras de trabalho. Envolve uma série de outros 

fatores, principalmente a questão da pressão 

para trabalhar, produzir, dar qualidade em pouco 

tempo. Na maior parte das vezes, o que nós temos 

observado no mundo do trabalho é que hoje são 

menos pessoas trabalhando muito mais. Então, 

essa pressão contínua tem que se transformar em 

produtividade ao final de um certo tempo. E tudo 

na organização passa a ser meta. Dentro dessas 

metas, o chefe não escolhe as estratégias ou o 

que fazer para aquele seu subordinado  chegar 

àquelas metas. Para isso, o chefe utiliza práticas 

humilhantes, rebaixadoras, inferiorizadoras, que 

terminam adoecendo os subordinados. O assédio 

moral não está restrito ao mundo do trabalho. 

Também se manifesta na família e na sociedade 

(BARRETO, 2003).

No Brasil, atualmente, existem leis e 

projetos de leio federal e estadualem tramitação, 

uma vez que a violência no ambiente de trabalho 

está se tornando cada vez mais ostensiva. Existem, 

também, algumas leis e projetos de lei municipais 
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sobre o assunto. Essa manifestação do Legislativo 

demonstra a disposição inequívoca de se coibirem 

atos aos quais, até bem pouco tempo, não era dada 

a devida importância. No município de Sidrolândia, 

MS, local escolhido como esfera de desenvolvimento 

do presente estudo, foi aprovada a Lei Municipal 

n. º 1.078/2001, que dispõe sobre a aplicação 

de penalidades à prática de assédio moral (SITE 

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO, 2005).

Para Moreno (2004), as agressões verbais 

são aquelas resultantes em humilhações e falta 

de respeito com a dignidade e idoneidade do 

indivíduo, e é  caracterizada de forma mais 

comum por insultos, ofensas, utilização do tom de 

voz de forma agressiva e intimidadora.

É válido expor que entre as agressões 

físicas encontradas no estudo de Moreno (2004) 

com trabalhadores da área de saúde, se destacam 

pontapés, nas mais variadas partes do corpo da 

vítima; tapas; socos; arranhões e agressões com o  

uso de algum tipo de objeto, com o intuito de ferir.

Nolan et al. (2001), realizaram um 

estudo sobre a violência com trabalhadores de 

enfermagem e saúde mental da Suécia e da 

Inglaterra, no qual destacam que as agressões são 

mais expressivas na Inglaterra, pois a grande parte 

dos profissionais entrevistados trabalhava com a 

comunidade, ou seja, a chance de ter um paciente 

com armas ou objetos é muito maior do que um 

cliente que está internado.

Arnetz (1998) relata que existe uma 

complexidade para a mensuração da extensão da 

violência no ambiente de trabalho, visto que há uma 

série de impedimentos, e que a definição de violência 

tida pelas vítimas é algo que varia muito, dificultando 

assim, um panorama real da situação encontrada. 

Conforme Levin et al. (1998), a conduta 

nem sempre adequada do profissional, a 

localização geográfica do local de trabalho em 

regiões com elevados índices de violência externa, 

além do tipo de indivíduo que se tem como objeto 

de trabalho, podem colaborar para que ocorram 

atos de violência contra o trabalhador.

Estudos que abordam a questão da 

exposição à violência vêm sendo recentemente 

realizados no Brasil com trabalhadores da 

área de saúde em geral, médicos e equipe de 

enfermagem.

Contrera, Esposio e Monteiro (2002), 

em estudo sobre a referente à análise de 

Comunicações de Acidentes de Trabalho dos 

serviços de saúde do município de São Carlos, SP,  

apontam que os trabalhadores de enfermagem 

brasileiros são vítimas de agressões, visto que no 

ano de 2000 foram registrados na Previdência 

Social 3,9% de acidentes de trabalho de agressões 

físicas provocadas por pacientes.

Moreno (2004) realizou pesquisa com 269 

trabalhadores de enfermagem de cinco Centros 

de Saúde e de um hospital geral e encontrou que 

73,6% dos trabalhadores dos Centros de Saúde e 

57,1% dos trabalhadores do hospital foram vítimas 

de violência no ambiente de trabalho. As principais 

conseqüências da violência para os trabalhadores 

após as agressões foram: irritação, raiva, estresse, 

humilhação, tristeza, desapontamento, evitou 

contato com o agressor, ansiedade, sentimento de 

baixa auto-estima, medo do agressor ou de voltar 

a ser vítima e perda da satisfação com o trabalho.

A violência deixou de ser vista apenas 

como uma agressão física, há violência no 

descumprimento dos direitos constituídos do 

idoso, da criança e do adolescente, violência por 

abuso sexual, ações verbais, violência psicológica, 
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ameaça, assédio sexual, constrangimento entre 

outros.  Esses atos violentos têm sido freqüentes 

na sociedade contemporânea.

Este estudo foi subsidiado por estudo 

anterior sobre o tema violência no trabalho e 

que nos permite identificar as formas de violência 

sofrida pelos Agentes Comunitários de Saúde 

durante o período de trabalho no município de 

Sidrolândia – MS, buscando identificar o que 

realmente ocorre com esses profissionais, no que 

diz respeito à experiência de violência, durante 

o período em que estão cumprindo com suas 

obrigações com a comunidade, construindo um 

panorama das principais agressões e assédios 

sofridos por esses durante tal espaço temporal, 

bem como as conseqüências desses problemas 

na sua conduta moral e em seu bem estar físico e 

psicológico, no intuito de oferecer subsídios para 

futuros programas de prevenção destes eventos, 

possibilitando uma abertura para a exploração 

científica do tema.

2    OBJETIVO

Identificar a prevalência das violências 

sofridas pelos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), durante o exercício de suas atividades no 

município de Sidrolândia – MS.

2.1   OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do presente 

estudo são:

a)  identificar os tipos de violências 

sofridas;

b)  quais são os agentes agressores mais 

comuns;

c)  as conseqüências que tais agressões 

causam nos indivíduos que sofrem o ato. 

3   MÉTODOS DE PESQUISA

O presente estudo se caracteriza por 

ser de natureza descritiva e epidemiológica 

transversal.

Para a construção da pesquisa, foram 

inquiridos 41 profissionais que trabalham no 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde do 

município de Sidrolândia-MS. O total de agentes 

que trabalham no município de Sidrolândia é de 

53, porém foram entrevistados 41 pelo fato de 

11 ACS desse total estarem ocupando o cargo 

há pouco tempo (aproximadamente um mês) e 

também pelo fato de 1 ACS estar afastado para 

tratamento médico.

Utilizamos como instrumentos de 

pesquisa para a realização da coleta de dados de 

um questionário com dados sócio-demográficos 

e de estilo de vida e um questionário sobre 

experiência com violência no ambiente de 

trabalho, elaborado por Moreno (2004), portanto 

já testado anteriormente.

Referente a coleta de dados, foi utilizado 

questionário direto e não disfarçado aos ACS, 

onde se questionou a prevalência de violência, 

qual o tipo, se isso ocorria com freqüência, que 

tipo de sentimento era despertado na vitima 

com tal agressão, se havia comunicação do fato 

e se recebiam apoio por parte em seu ambiente 

de trabalho ou pela chefia. O período de coleta 

ocorreu entre os dias 14 de abril a 6 de maio 

de 2005, sendo que todas as entrevistas foram 

aprovadas para divulgação pelos inquiridos após 

lerem e terem assinado o termo de consentimento 

que acompanhava o questionário, obedecendo 
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as exigências éticas e cientificas fundamentais 

estabelecidas na lei nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, que discute sobre os aspectos 

éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. 

Respeitando ainda os aspectos éticos da pesquisa, 

foi elaborado um ofício que passou por uma 

aprovação do Secretário Municipal de Saúde do 

município de Sidrolândia, MS.

Os dados coletados foram analisados de 

forma quantitativa. Para as questões abertas foi 

utilizada análise de conteúdo, que visa a obter, 

por procedimentos sistemáticos objetivos de 

descrição do conteúdo de Bardin das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam 

a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e recepção dessas 

mensagens (MINAYO, 1999).

3  RESULTADOS  E DISCUSSÕES

Serão expostas todas as variáveis 

observadas durante o processo de pesquisa e de 

inquérito dos indivíduos que exercem a função 

de ACS no município de Sidrolândia, MS, bem 

como a comparação do que foi buscado em meio à 

literatura especializada com os dados encontrados.

Dos ACS do município de Sidrolândia, 

9,75% dos indivíduos eram do sexo masculino e 

90,25% do sexo feminino. Como observado, há 

uma predominância em meio a esses profissionais 

de indivíduos do sexo feminino.

Isso atende o percebido nas 

transformações de natureza social, na medida em 

que as mulheres se assumem como portadoras 

de direitos (WAISELFISZ, 1998), visto que elas 

se tornam cada vez mais conscientes de seu 

papel. De maneira mais tradicional, a construção 

da identidade feminina continua associada 

à maternidade e ao cuidado com a família 

(BARRETO,2003).

Além da divisão pela questão de gênero 

e sexo, foi buscado saber qual era o estado civil 

dos ACS. Entre os indivíduos inquiridos, 63,41% 

eram casados, 14,63% solteiros, 4,88% separados, 

9,76% divorciados e 7,32% viviam com cônjuge, 

mas não eram unidos legalmente.

Além das informações já apresentadas, foi 

observada a faixa etária dos ACS que parte dos 

18 até os 56 anos de idade, com predominância 

entre indivíduos de 30 a 40 anos.

Com a aplicação do questionário, foi 

observado que entre os ACS existem dois grupos, 

os que sofreram algum tipo de violência e os que 

não passaram por nenhuma dessas situações.
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Gráfico 1 – Distribuição da freqüência de violência 
sofrida pelos Agentes Comunitários de Saúde 
– Sidrolândia , MS, 2005 – n = 41.

Entre os indivíduos pesquisados, foram 

60,98% dos ACS já sofreram algum tipo de 

violência ou assédio e 39,02%, não passaram por 

esse tipo de situação.

Em visto disso, diz que conhecer e 

explicar os motivos da violência, identificar seus 

agentes e suas vítimas, as condições e formas de 

agressão, as razões e controvérsias envolvidas 

e o seu relato requer assumir perspectivas 

determinadas, o que evidencia a violência como 

um conceito de modo eminentemente ideológico. 

A percepção da violência está vinculada à visão 

social e política adota, segundo a qual é possível 

analisá-la, compreendê-la ou condená-la de modo 

diverso (COSTA, 1996). 
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Fundamentos nos dados dos indivíduos 

que sofreram tais ações foram observadas as 

seguintes espécies: agressão moral, agressão verbal, 

situações em que os ACS enfrentaram mais de um 

tipo de ação e as que não puderam classificar com 

uma ação de agressão ou de assédio. Isso pode ser 

observado no Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Tipos de violências sofridas pelos Agentes 
Comunitários de Saúde – Sidrolândia, MS, 
2005 – n = 41.

O gráfico 2 mostra que 11,55% sofreram 

algum tipo de assédio moral durante sua jornada 

de trabalho; 54% sofreram agressões verbais; 

19,25% enfrentaram violência verbal, ameaças, 

assédio e agressões morais e sexuais associados 

e 15,20% sofreram algum tipo de violência ou 

assédio, porém não souberam classificá-la.

A violência no ambiente de trabalho ainda 

tem sido pouco estudada. Dentre as formas de violência 

encontradas na literatura destacam-se o assédio moral 

e sexual, agressões verbais, físicas e ameaças.

O assédio moral possui ligação direta 

com as relações hierárquicas de poder em que 

há o autoritarismo. São práticas que se realizam, 

se concretizam no local de trabalho, e que 

individualizam o problema em uma só pessoa, 

tratam aquele indivíduo ou aquela mulher como 

incapaz, quando na verdade isso é resultante de 

condições outras de trabalho. O assédio moral não 

está restrito ao mundo do trabalho, pode ocorrer 

também em meio à família e na sociedade como 

um todo (BARRETO, 2003). 

Além do questionamento quanto aos tipos 

de violências sofridas, buscou-se saber se algum 

dos indivíduos já havia testemunhado algum caso 

de agressão a um ACS, seja por colega de profissão, 

chefia, paciente ou outro tipo de indivíduo.

Entre os entrevistados, 51,22% já 

presenciaram algum tipo de situação em que 

outro ACS passou por assédio, agressão ou mesmo 

violência, e 48,78% não presenciaram tal fato. 

Os índices são bastante próximos, mostrando um 

certo equilíbrio entre os percentuais entre aqueles 

que testemunharam algum ato e os que não 

passaram pela experiência.

Essa relação quanto ao ACS ter 

presenciado ato de violência ou não, se enquadra 

no exposto por Arnetz (1998), quando o ele se 

refere à complexidade para a mensuração da 

extensão da violência no ambiente de trabalho e 

quanto à definição de violência tida pelas vítimas, 

algo que varia muito, o que impossibilita uma 

ideía real do que seja tido como agressão.

A questão dos locais onde foi mais 

comum à situação de hostilização dos inquiridos, 

é apresentada conforme no Gráfico 3.
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Gráfico 3 – Locais onde ocorram as agressões, 
– Sidrolândia, MS, 2005 – n = 41.

Os dados mostram que em 26,95% dos 

casos as agressões ocorreram dentro das Unidades 

de Saúde, tanto por parte dos pacientes como de 

colegas de trabalho e superiores, e 73,05% que já 

enfrentaram algum tipo de agressão na rua ou no 

domicílio dos pacientes.

Em estudo realizado por Nolan et al., 

(2001), com enfermeiros da Suécia e da Inglaterra, 

que 71% dos profissionais ingleses e 59% dos 

suecos sofreram violência no ambiente de trabalho. 

Foi atribuída a maior prevalência da violência na 

Inglaterra, porque  a maioria dos enfermeiros 
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trabalhava na comunidade. No presente estudo 

foi encontrado que a prevalência das agressões 

ocorre durante as visitas dos ACS aos domicílios, 

por ficarem expostos diretamente ao contato com 

os pacientes e agressores em potencial.

Tendo em vista as agressões sofridas, 

buscou-se saber se existe algum tipo de apoio  

aos indivíduos que passaram por essas situações, 

pois, muitas dessas agressões geram traumas e 

outras conseqüências de fundo psicológico, 

por causa das situações enfrentadas, com 

isso apresentando baixo rendimento em seu 

trabalho, ou até chegando a ponto de desistir 

de continuar atuando como agente. O que 

pode ser notado é que 64,45% dos inquiridos 

obtiveram algum tipo de apoio ou ajuda após 

terem sofrido a ação de violência ou assédio 

e 34,55% disseram não ter recebido nenhuma 

espécie de apoio ou colaboração para superar 

o trauma. De acordo com relatos verbais dos 

ACS, a família colabora para a superar o fato, 

porém não é freqüente.

Outro fator que se buscou identificar 

durante a coleta dos dados e observação da 

população pesquisada foi quais eram os indivíduos 

que integravam os principais agentes agressores 

dos ACS; (Grafíco 4).
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Gráfico 4.  – Identificação dos principais agentes agressores 
– Sidrolândia, MS, 2005 – n = 41.

Dentre os principais agressores 

encontrados, os pacientes foram responsáveis por 

53,9% das agressões contra os ACS; as famílias 

desses pacientes foram responsáveis por 7,69% 

das agressões; os colegas e chefia por 7,69% dos 

casos; a junção de mais de um tipo de agressor 

agindo sobre as vítimas com 26,92%, e os casos 

onde os indivíduos pesquisados não souberam 

dizer ao certo quem era o agressor, respondendo 

com 3,8% dos casos observados.

Em comparação dos dados apresentados 

com os observados em Moreno (2004), quanto 

aos principais agressores, o estudo apresenta 

os seguintes agentes: pacientes, familiares do 

paciente, colega de trabalho, alguém superior 

e outros, no qual se pode constatar uma 

equiparidade de resultados visto que em ambos os 

estudos a predominância dos agressores encontra-

se em meio aos pacientes. De acordo com o 

estudo di referido autor, 76,3% são pacientes e, 

conforme dados do presente estudo, 53,9% dos 

agressores são pacientes.

Com relação ao sexo do agressor, 11,55% 

dos agressores eram do sexo masculino; 69,2% do 

sexo feminino, e 19,25% das agressões notificadas 

pelos ACS foram oriundas de ambos os sexos. 

Fica clara a diferença entre o comportamento dos 

agentes agressores, já que a predominância do sexo 

feminino se deve ao fato de que geralmente é a 

mulher  é a responsável pelos cuidados com a casa, 

ou como dona de casa ou como auxiliar do lar. 

Durante a aplicação dos questionários, 

alguns ACS relataram verbalmente que muitas 

pacientes manifestavam sentimento de ciúme por 

causa de seus maridos, pelo fato de as ACS serem 

jovens e também  bonitas.

Quando perguntado como ocorreu e o 

porquê dos atos de violência contra o ACS, os 

relatos apresentados vão desde agressões verbais, 

sobre a  importância do serviço do ACS até a 

situação onde ele, em visita ao domicilio de um 

paciente, em uma tentativa de cadastramento, 

foi indagado por este dizia que não necessitar do 
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posto de saúde como transcrito a seguir:

... Porque fui cadastrar e a pessoa se 
recusou, alegando não precisar do posto 
de saúde, aceitando assinar o termo de 
responsabilidade, quando fui perguntar o 
nome dele, o mesmo reagiu se recusando 
a dar o nome e a assinar o termo, ficando 
nervoso e querendo me agredir, fisicamente 
e agredindo verbalmente... (ACS, sexo 
feminino, 21 anos).

Podemos retratar outra situação vivenciada 

por um ACS que durante suas atividades também 

foi vítima de agressões por parte do paciente.

  Com palavras ofensivas, que magoam, 
nos fazem sentir um nada, porque não 
resolvemos problemas relacionados com a 
saúde deles. Já ouvi tanto, que muitas vezes 
pensei em desistir do cargo, às vezes me sinto 
inútil... Porque o ‘povo’ quer soluções, e nós 
somos alguém que os ouve, não resolvemos 
nada, levamos ao órgão competente... (ACS, 
sexo feminino, 32 anos).

As agressões observadas nas respostas 

do ACS do depoimento anterior foram: 

ansiedade, sentimento de baixa auto-estima, 

tristeza, humilhação, incapacidade, prejuízo 

financeiro, raiva, depressão, sentimento de culpa, 

desapontamento, vergonha, estresse, irritação e 

perda da satisfação com o trabalho. O que pode 

ser notado em tal depoimento vai de encontro 

com o estudo de Moreno (2004), que diz sobre 

as principais conseqüências da violência para os 

trabalhadores após as agressões, que, segundo a 

autora, foram respectivamente: irritação, raiva, 

estresse, humilhação, tristeza, desapontamento, 

evitou contato com o agressor, ansiedade, 

sentimento de baixa auto-estima, medo do 

agressor ou de voltar a ser vítima e perda da 

satisfação com o trabalho.

Foi relatado, também, um caso de assédio 

sexual, cujo trabalhador foi recebido pela paciente 

utilizando roupas íntimas.

Todos os relatos vão de encontro com o 

que foi observado por Barreto (2003), que dizia 

sobre as manifestações mais comuns de violência 

no ambiente de trabalho que são caracterizadas por 

intimidar; proibir falar; inferiorizar; desqualificar 

profissionalmente; espalhar boatos; ameaçar; 

constranger; assediar e chamar a atenção em 

público; valorizar os trabalhadores que humilham 

seus colegas, estimular rivalidades; promover uma 

recém-chegada ao setor em detrimento do saber 

fazer e da experiência da outra; esconder uma 

ferramenta de trabalho e acusar.

Visto o que se refere às violências e a 

seus agentes, foi levantada a questão quanto à 

notificação das agressões por parte das vítimas 

para sua chefia.

Após a aplicação dos inquéritos e 

considerados as informações e os dados obtidos 

até então, verificou-se que 53,9% dos casos de 

agressões sofridos eram comunicados à chefia 

ou autoridade responsável; e 46,1% não haviam 

sido comunicadas, visto que em muito dos casos 

o agente agressor era a própria chefia ou mesmo 

colega de trabalho.

Essa dificuldade na notificação das 

agressões deve-se também à dificuldade de 

compreensão da extensão da violência no 

ambiente de trabalho, dificultando assim sua 

mensuração dada à falta de informação por parte 

dos trabalhadores. Isso também está vinculado à 

questão das relações hierárquicas de poder o que 

envolve uma série de outros fatores, tendo em vista 

que em alguns casos a dificuldade de notificação 

se deve ao fato de o agressor fazer parte da mesma 

equipe de trabalho, ou seja, pode ser tanto um 

colega de trabalho como chefe ou pessoa que 

ocupe cargo o chefia (BARRETO, 2003). 
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5    CONCLUSÕES

Considerando o material buscado 

para criar a base deste estudo e as informações 

geradas a partir do inquérito aplicado aos ACS 

do município de Sidrolândia, observou-se que 

a população de indivíduos é composta, quase 

que em sua totalidade, de pessoas do sexo 

feminino e que pertencem às comunidades onde 

desenvolvem suas atividades, visto que esse é um 

dos requisitos para a escolha de um ACS.

Um percentual considerável de indivíduos 

(60,98%) já passou por alguma experiência no 

qual sofreu agressões verbais, assédios morais e 

sexuais e ameaças.

As agressões ocorrem de forma mais 

significativa durante as visitas aos domicílios, onde os 

ACS são hostilizados, sofrem agressões e são assediados. 

Isso predomina, pois é o momento em que o indivíduo 

fica mais vulnerável ao agente agressor.

Durante a aplicação dos inquéritos, foram 

observados casos de assédio moral, agressão 

verbal, situações em que os ACS enfrentaram 

mais de um tipo de agressão e situações em que 

não puderam classificar com uma agressão ou de 

assédio, cujo percentual mais expressivo foram 

as agressões verbais (54%), seguidas dos assédios 

morais com 11,55%.

O principal agente agressor é o paciente 

e conforme os relatos das respostas discursivas, 

justamente em meio a esse agressor é que 

foram vistas as situações mais críticas de perigo à 

integridade física e mental dos ACS. E entre esses 

agressores, a população de mulheres destaca-se, 

sendo a maioria em meio às ações de violência e 

assédio sofridas e que foram observadas. 

As conseqüências de tais assédios 

geram,traumas e outras conseqüências de 

fundo psicológico, como exposto pelos 

indivíduos inquiridos, que vão desde um simples 

constrangimento até a sensações de diminuição 

de auto-estima; perda da motivação para exercer 

suas funções; irritação; raiva; estresse; humilhação, 

tristeza; desapontamento; medo do agressor; 

depressão; angústia; e ou abandono do trabalho.

O que se pode perceber é que a situação 

vivida pelo ACS em seu dia-a-dia de trabalho é 

delicada, por considerar que muitas pessoas o 

tratam como alguém que não traz benefícios ao seu 

cotidiano e a sua saúde, o que leva o indivíduo a ser 

hostilizado, sendo esse fato bem peculiar às áreas 

de menor renda e menor grau de informação.

A qualificação dos trabalhadores nessa área 

é importante para que aprendam a lidar com as 

situações de violência, bem como mais campanhas 

educativas devem ser veiculadas pelo poder público 

no que diz respeito à necessidade e importância do 

trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde.

Espera-se que a partir deste trabalho 

possam ser criadas discussões mais amplas a respeito 

do tema, bem como dar subsídios para programas 

de prevenção à violência no ambiente de trabalho, 

a fim de melhorar as condições de trabalho desse 

profissional e colaborar para o desenvolvimento de 

nossa sociedade, além das condições de saúde deles 

e da população por eles atendida.
ABSTRACT
The present study presents the prevalence of the 
violence (verbal, physical and moral harassment) 
suffered by the Communitarian Agents of Health during 
its work in the city of Sidrolândia - MS, where it was 
proceeded research by means questionnaire, that 
was for a 41applied to the Communitarian Agents of 
Health. The predominance of violence suffer or the 
work’s ambient it was of (60,98%), send this forms 
more commons of verbal violence (54%) and the moral 
harassment (11,55%) . The principal aggressive it was 
patients (53,9%) and familiar this patients (71,69)%. 
In a relations about consequents of the expositions of 
violence it was reports of sentiments felled: sorrow, 
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compress auto-esteem, fear of aggressors, angry, shame, 
sentiment of humiliation, disappointment of fear-wait 
that the start the respect of the theme, well how to give 
subsides for programs of prevention of violence on the 
environment of the work, with intention to improve 
the conditions of the work’s Communitarian Agents of 
Health and collaborate for the development of actions 
to execute well done in relation’s to development 
of conductions of work’s Communitarian Agents of 
Health, well live the conditions of health of the same a 
populations for serve by him. 
Keywords: Violence. Communitarian Agents of Health. And 
Nursing.
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