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RESUMO
Estudo de caráter analítico e descritivo com abordagem quali-quantitativa que teve por objetivo identificar os principais 

riscos à saúde no trabalho do Agente Comunitário de Saúde do município de Sidrolândia, MS, verificando também as 

características sociodemográficas e o estilo de vida, os acidentes de trabalho sofridos por eles e as principais doenças 

com diagnóstico médico e as doenças auto-referidas pelos trabalhadores. Os dados foram coletados por meio de um 

questionário sociodemográfico e sobre o estilo de vida adaptado, pela realização da análise ergonômica do trabalho 

que se fez por meio da observação das condições de trabalho. Constatou-se que os trabalhadores estão expostos a 

vários riscos, sendo os ergonômicos e psicossociais de maior prevalência. Observou-se que os trabalhadores não têm 

informação adequada sobre os riscos no seu trabalho, bem como a preocupação em relatar tais fatos, pois não houve 

registros de acidentes de trabalho. Conclui-se que são necessárias mudanças para minimizar os riscos no ambiente 

laboral, promover a educação e a conscientização de práticas seguras de trabalho.

Palavras-chave: Agente Comunitário de Saúde. Trabalho. Riscos ocupacionais. Saúde ocupacional.
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1    INTRODUÇÃO 

Segundo a OIT (2004) 160 milhões 

de trabalhadores contraem doenças ligadas ao 

trabalho todos os anos. Calcula-se que 4% do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial é gasto com 

doenças profissionais, absenteísmo no trabalho, 

adoecimentos, tratamentos e pensões.

O número de lesões graves apresentou 

diminuição significativa nos países mais 

industrializados, mas isso se deve às mudanças 

no trabalho industrial. Novas formas de adoecer, 

porém, aumentaram como, por exemplo, afecções 

músculo-esqueléticas, estresse, problemas 

psíquicos, reações asmáticas e alérgicas, problemas 

decorrentes da exposição a agentes tóxicos e 

cancerígenos. No Brasi, os efeitos da globalização 

foram perversos, várias mudanças ocorreram sem 

que o Brasil atingisse um estágio de formalização 

e de direitos sociais equivalentes aos dos países 

desenvolvidos (LANCMAM; SZNELWAR, 2004).

Combinam-se outras situações de 

risco fora do ambiente de trabalho, que se  

relacionaram às condições de vida em decorrência 

direta e/ou indireta dos processos de produção 

existentes, como: diferenças salariais, acesso a 

serviços de saúde, preventivos e curativos, acesso 

a informações sobre o problema de “saúde” e 

educação em geral. 

Compreende-se, pois, que por meio 

dessas diferentes relações do indivíduo com o seu 

trabalho, sua saúde seja implicada no mais alto 

nível. E a busca por trabalho e saúde  torna-se algo 

constante e inerente ao ser humano.

Maslow (1954) apud Coradi (1984) afirma 

que para o homem as necessidades vão além de 

somente uma provisão e isso acontece porque o 

homem tem sempre um propósito. Baseando-se 

nesse comportamento, o homem deve atingir 

todos os níveis de necessidades: fisiológicas, 

de segurança, necessidades de relações sociais, 

necessidades de satisfação do ego e da auto-

estima e a realização profissional.

O trabalho torna-se o interesse central 

no início da idade adulta, transformando o 

comportamento das pessoas (SOUTO, 2003).

Logo o trabalho identifica o indivíduo 

na sociedade ao qual pertence. O trabalho é, 

portanto, resultado de determinado esforço 

realizado pelo homem (CORREIA, 2000).

O trabalho deve ser entendido como 

todo esforço que o homem executa para atingir 

seus objetivos em consonância com os princípios 

éticos, usando sua capacidade física e mental 

(SOUTO, 2003).

A palavra risco é derivada do italiano 

“riscare”, significa navegar entre rochedos 

perigosos (TEIXEIRA, 2000).

Para Porto (2005), risco significa toda e 

qualquer possibilidade que possa causar dano à 

saúde do trabalhador advindo de algum elemento 

ou circunstância existente no processo do trabalho 

e no ambiente, seja por acidentes, doenças ou 

sofrimento dos trabalhadores, ou ainda pela 

poluição ambiental, sendo que os riscos no 

trabalho podem afetar não somente o corpo 

físico, mas o trabalhador como pessoa e parte de 

uma família. 

Problemas como fadiga física, má postura, 

trabalho estático, repetição dos movimentos, lesão 

por esforços repetitivos (LER) ; dores diversas, 

sensação de cansaço e outros sintomas não 

específicos podem ser decorrentes da exposição 

a diferentes riscos.
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Os riscos estão presentes em todos os 

locais de trabalho e em todas as demais atividades 

do ser humano, comprometendo a segurança das 

pessoas e a produtividade.

Na presença de um perigo, não existe 

risco zero, existe sempre a possibilidade de 

minimizá-lo ou alterá-lo para níveis considerados 

aceitáveis (BRASIL, 2002).

A partir da primeira metade do século 

XX, observa-se um acentuado avanço dos 

conhecimentos em psicologia e fisiologia, o 

que colaborou, sobremaneira, com os estudos 

relacionados aos problemas do trabalho e o 

surgimento da Ergonomia (ABERGO, 2005).

A Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) define ergonomia como a aplicação das 

ciências humanas em conjunto com os recursos 

e as técnicas da engenharia para alcançar o 

ajustamento mútuo, ideal entre o homem e o seu 

trabalho e cujos resultados se medem em termos 

de eficiência humana e bem-estar no trabalho.

Segundo Laville (1977), o objetivo do 

estudo da atividade de trabalho é conhecer as 

funções que ele mobiliza e compreender as 

modalidades de utilização dessas funções.

Wisner (1994) considera a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET) uma “chave para a 

compreensão” dos fatores de inadaptação do homem 

com o seu trabalho e de distância entre o que os 

trabalhadores supostamente fazem e o que eles 

fazem realmente. O autor considera que o principal 

instrumento da AET é o estudo do comportamento 

em todos os aspectos: o comportamento de ação, 

medido nos estudos de tempos e movimentos; 

o comportamento de observação, apreciado 

pelas posturas e  por movimentos do corpo; o 

comportamento de comunicação, verificado em 

todas as expressões verbais e não verbais. 

Tradicionalmente, os estudos realizados 

para a compreensão e o entendimento da relação 

processo de trabalho e saúde são resultantes 

da ação isolada de agentes patogênicos sobre 

o corpo do trabalhador ou, no máximo, pela 

multiplicidade e interação de grupos de agentes 

em que a ênfase é voltada para a proteção 

“contra” os riscos, fundamentadas nas práticas 

da Medicina do Trabalho e da Engenharia de 

Segurança (VASCONCELLOS, 1994). 

O trabalho de Vigilância em Saúde 

do Trabalhador deve utilizar metodologias 

interativas capazes de identificar e compreender 

os problemas de saúde dos trabalhadores, bem 

como o desenvolvimento e a implementação 

de ações com o objetivo de transformar os 

ambientes insalubres e perigosos de trabalho. 

Em geral, o entendimento desses problemas 

exige uma articulação complexa, envolvendo 

conhecimentos interdisciplinares e que não 

podem desprezar o saber operário, a partir do 

olhar dos trabalhadores sobre seu ambiente e 

sua percepção de adoecimento, de risco e de 

acidentes (VASCONCELOS; RIBEIRO, 1997). 

A informação consiste no meio mais eficaz de 

se em diminuir os riscos no ambiente de trabalho. Os 

elevados índices de acidentes no trabalho contribuem 

para grandes perdas humanas e econômicas.

Segundo Dias (1994), as ações de Saúde 

do Trabalhador estão direcionadas na busca de 

mudança nos processos de trabalho - das condições 

e dos ambientes de trabalho - por uma abordagem 

transdisciplinar e intersetorial, com a participação 

dos trabalhadores, como sujeitos e parceiros, 

capazes de contribuir com seu saber para o avanço 

da compreensão do impacto do trabalho sobre o 

processo saúde-doença e de intervir efetivamente 

para a transformação da realidade.
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A Saúde da Família vem sendo implantada 

em todo o Brasil como uma importante estratégia 

para reordenação da atenção à saúde, conforme 

preconizam os princípios e diretrizes do SUS, uma 

vez que prioriza as ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde de indivíduos e famílias, de 

forma integral e contínua. Dentro desse contexto, 

nasceu uma nova classe de trabalhadores da área de 

saúde: os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Para Silva e Dalmaso (2002) essa nova 

identidade profissional transformou-se em 

um trabalhador singular em saúde, pela forte 

identificação com a comunidade e com um perfil 

social de solidariedade. 

Este trabalho vem tratar de questões 

relacionadas ao trabalho do agente comunitário 

de saúde, que se classifica como uma nova 

categoria de trabalhadores em saúde (identidade 

em construção). Surgiram então vários 

questionamentos sobre o trabalho e os riscos a 

que são expostos esses trabalhadores durante o 

seu período de trabalho.Analisou-se os riscos à 

saúde do Agente Comunitário de Saúde (ACS) do 

município de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, em 

um prévio contato proporcionado pela Secretaria 

Municipal de Saúde desse município.

Este trabalho teve como objetivo geral 

identificar os principais riscos à saúde no trabalho 

do Agente Comunitário de Saúde do município de 

Sidrolândia-MS.

E como objetivos específicos, procurou-se:

a) Descrever as características 

sociodemográficas da população 

estudada, segundo sexo, idade, 

estado conjugal, estilo de vida;

b) descrever os acidentes de trabalho 

a partir do relato dos próprios 

trabalhadores;

c) identificar as principais doenças com 

diagnóstico médico e as doenças 

auto-referidas pelos trabalhadores.

2    MATERIAL E MÉTODOS

A população de estudo foi composta por 

todos os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

do município de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, 

tendo como critério de inclusão todos os ACS da 

área rural e urbana do município de Sidrolândia, 

que aceitaram participar da pesquisa após assinarem 

o termo de consentimento livre e esclarecido. Nos 

critérios de exclusão, estão todos os trabalhadores 

com menos de um mês de trabalho como ACS, 

aos que estão gozando férias, licença maternidade 

e licença saúde. Foram excluídos da pesquisa 12 

ACS, sendo que um estava de férias e os outros 

onze estavam em período de experiência com 

menos de um mês de trabalho. 

Os instrumentos utilizados nesta pesquisa 

foram: um questionário para coleta de dados 

sociodemográficos e sobre o estilo de vida e 

a análise ergonômica do trabalho (A.E.T.) que 

se fez por meio de observação das condições 

de trabalho dos ACS de Sidrolândia. A AET foi 

realizada da seguinte maneira: escolheu-se um 

ACS para acompanhá-lo e observá-lo durante 

todo o seu período de trabalho.

A coleta de dados foi realizada no 

período de 14/04/2005 a 06/05/2005 em todas as 

Unidades básicas rurais e urbanas do Programa de 

Saúde da Família de Sidrolândia. 

Foram respeitadas as normas de pesquisa 

em saúde do Conselho Nacional de Saúde, de  

resolução 196/96 sobre estudos envolvendo 

seres humanos (BRASIL, 1997), entreguando aos 
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participantes um termo de consentimento livre 

e esclarecido, dando garantia de que os dados 

seriam utilizados para fins científicos, sendo 

confidencial e privado, assim preservando a 

pessoa envolvida nessa pesquisa.

Para a construção do banco de dados foi 

utilizado o aplicativo Microsoft EXCEL, e utilizou-

se a análise de conteúdo de Bardin (MINAYO, 

1999), para avaliação das perguntas abertas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente será descrita a Análise 

Ergonômica do Trabalho do ACS, seguindo os 

dados colhidos por meio da entrevista.

A Análise Ergonômica do Trabalho foi 

realizada em uma Unidade Básica de Saúde da 

família de Sidrolândia no dia 13 de junho de 2005 

durante um dia de trabalho de um ACS. 

O ACS trabalha em um regime de 40 

horas semanais, oito horas diárias, tendo o início 

do trabalho às sete horas da manhã até às onze; 

com intervalo de duas horas para almoço e retorno 

das atividades das treze às dezessete horas.

As atribuições do ACS estavam dentro 

das normas estabelecidas também pelo Ministério 

da Saúde, segundo o qual ele deve atender a sua 

demanda, com no mínimo, 7 a 8 visitas diárias.

Os agentes comunitários de saúde 

executam atividades que podem ser classificadas 

em burocráticas, vigilância à saúde, comunicação, 

educação para a saúde, organização da demanda, 

apoio social e outras. 

Além dessas atribuições, ele também 

participa, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde, com médicos e enfermeiros da confecção e 

distribuição da multi-mistura, um concentrado com 

produtos naturais (farelo de arroz, farelo de fubá, 

açúcar, leite em pó e outros) que são distribuídos 

para crianças desnutridas, de baixo peso, idosos 

e pessoas com carências nutricionais. Mesmo não 

sendo uma atribuição do ACS, segundo eles é uma 

satisfação fazer esse trabalho excedente, pois tem 

trazido muitos resultados positivos, o que os deixa 

com auto-estima elevada, porque contribuem para 

a saúde da população.

Eles fazem o acompanhamento mensal 

dos hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças 

de 0 a 5 anos, acamados, parturientes, recém-

nascidos, mulheres e idosos.

Os ACS orientam o autocuidado e a 

prevenção da saúde e do ambiente em que vive a 

população orientando sobre higiene, verminoses, 

limpeza dos terrenos baldios e também controle 

do foco de mosquitos.

Eles também desenvolvem um papel social 

dentro da comunidade, em decorrência do seu 

envolvimento, auxiliando nas mais variadas dificuldades.

O agente comunitário de Sidrolândia usa 

uniforme: camiseta azul ou branca de mangas 

curtas, boné, calça ou saia. Observou-se que 

muitos deles utilizam sapatos abertos.

A Secretaria de Saúde, porém, disponibiliza 

a todos os ACS sapatos fechados, o que destaca 

significante extensão de responsabilidades dos 

ACS sobre possíveis acidentes.

Seus instrumentos de trabalho são: 

uma mochila que pesa em média 6,5 Kg, uso de 

dispositivos de medição como a balança, que pesa 

600g para pesar crianças de zero a dois anos; várias 

pastas com formulários que eles utilizam para relatar 

visitas; uma bandeira de identificação que eles 

colocam em local visível quando estão na casa do 

morador, para identificar a sua presença no local.
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Outros instrumentos de trabalho para 

transformação de informações como: caneta, 

borracha, lápis, prancheta, tinteiro (eles coletam 

a assinatura dos moradores quando fazem visitas 

para evidenciar a sua estada naquela família, mas 

alguns dos moradores não sabem ler ou escrever). 

Para locomoção, eles utilizam uma 

bicicleta, a trajetória de bicicleta dos ACS varia 

em torno de 15 quadras por dia, sendo que cada 

quadra mede aproximadamente 100x100m, 

totalizando uma média de 400metros por quadra. 

Dessa forma, os ACS andam em média 6.000m 

por dia. Vale destacar que nem todas as quadras 

têm a mesma metragem.

Em relação à demandas de trabalho: 

observou-se que durante o trabalho do agente 

comunitário de saúde, suas tarefas envolvem 

vários movimentos e repetitividades. 

É alta a demanda auditiva pelas indagações dos 

usuários e os seus relatos quanto à saúde, às condições 

familiares e as recomendações quanto à atenção 

durante o trajeto, no trânsito. Observou-se também alta 

demanda visual pela observação constante do estado 

geral do ambiente familiar e do morador, atenção às 

anotações que são feitas e ao uso da leitura.

Considerando que a demanda mais 

predominante é física pela movimentação de um 

lado para o outro e o tempo em que ficam em 

pé, os ACS utilizam pernas e braços nos trabalhos 

ativos, nas mais variadas posições, para realizarem 

inspeções em  terrenos e casas dos moradores.

A porcentagem do tempo que o Agente 

utilizou durante o período da análise foi: 19,08% 

escrevendo; 24.59% do seu tempo ficou sentado e 

também muitas vezes escrevendo; 21,83% do seu 

tempo ficou em pé fazendo orientações; e 34,50% do 

seu tempo ele percorreu de bicicleta. Pode-se concluir 

que o seu trabalho em Sidrolândia é dinâmico.

A demanda de luminosidade também é 

alta, ocasionada pela exposição constante ao sol 

em períodos do dia após as dez horas e das treze 

ás dezesseis horas, quando o sol é bastante forte. 

A secretaria Municipal de saúde já 

disponibiliza protetor solar para os ACS, que deve 

ser utilizado não só nos períodos de sol muito 

forte, mas durante todo o dia de trabalho.

São muitos os riscos a que são expostos esses 

trabalhadores como, por exemplo, os riscos ergonômicos, 

físicos, químicos, biológicos e riscos de acidentes de 

trabalho que estão descritos nesta pesquisa. 

Os ACS do município de Sidrolândia 

são predominantemente do sexo feminino, 

correspondendo a 90,24% do total, sendo apenas 

9,76% de indivíduos do sexo masculino. 

Segundo Lancmam e Sznelwar (2004) as 

mulheres passam a ocupar o lugar de provedoras 

das famílias. É inegável a emancipação alcançada 

pelas mulheres. O mundo do trabalho tem sido 

invadido pela inserção crescente da mulher 

em todas as áreas de produção. Para Silva 

(1997), a participação feminina sempre esteve 

historicamente ligada ao cuidado, seja com o 

doente, criança ou família. 

A faixa etária entre 18 e 39 anos soma 

75,61%, ou seja, são considerados adultos jovens, no 

auge da sua capacidade produtiva. Um dado curioso 

e muito importante é que 24,39% dos ACS têm 

idade acima dos 40 anos e também são mulheres.

Com relação ao estado civil, 63,41% são 

casados; 14,63% são solteiros; 9,76% somam os 

divorciados; vivendo com o companheiro 7.32% 

e 4,88% são separados. Os dados revelam que 

80,48% dos ACS têm filhos.

Na contratação do ACS, no requisito 

escolaridade pede-se o ensino fundamental. Dos 
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41 indivíduos pesquisados, 7,32% concluíram o 

ensino fundamental; 2,43% possuem o ensino 

fundamental incompleto e 17,07% possuem o 

E.J.A (Educação de Jovens e Adultos); 48,78% dos 

ACS já possuem Ensino Médio) e 12,20% estão 

cursando o esse nível. Um fato que chamou a 

atenção foi que 12,20% dos ACS de Sidrolândia já 

estavam cursando o ensino superior.

Segundo Araújo e Assunção (2004), um 

estudo realizado no Estado do Ceará revelou que 

a escolaridade dos ACS daquele Estado está em 

torno do 4º ano primário (ensino fundamental 

incompleto) e que muitos são analfabetos funcionais, 

diferentemente do encontrado nesta pesquisa, por se 

tratar de diferentes regiões do país.

Quanto ao estilo de vida, 4,88% dos 

indivíduos pesquisados eram fumantes, sendo 

a média de cigarros consumida por dia de 

13 cigarros. Com relação aos indivíduos que 

ingeriam algum tipo de bebida alcoólica, 17,07% 

responderam afirmamente, sendo que a bebida 

mais comum era a cerveja. 

Um pouco mais da metade dos 

participantes, 53,66%, fazia algum tipo de atividade 

física declarando inclusive que faz mais de uma 

categoria de atividade. A caminhada, 19,51% é o 

tipo de atividade mais freqüentemente praticada.

Todos os ACS declararam que realizam 

atividades de lazer, destacando-se ir à igreja com 

78,05%  e assistir à TV com 75,06%.

Quando foi perguntado ao ACS se o seu 

trabalho afeta a sua saúde, os dados revelaram 

que 92,68% dos ACS responderam que sim.

Quanto às respostas relatadas quando 

perguntado de que maneira o seu trabalho afeta 

a sua saúde, constatou-se que dos riscos citados 

pelos ACS aparecem em maior número os riscos 

ergonômicos e psicossociais somando um total de 

cinqüenta relatos.

Dentre eles os riscos mais citados estão 

as dores na coluna (n=13) e a mochila pesada 

(n=08), o que se deve ao fato observado e 

constatado na AET, que a mochila dos ACS pesa 

em média 6,500Kg.

As dores de cabeça (n=13) e o estresse 

(n=06) também tiveram destaque no relato dos ACS. 

Esses estressores podem estar relacionados ao próprio 

trabalho, a assuntos pessoais ou do meio ambiente, 

baseando-se no relato de alguns dos ACS:

 “Minha área é crítica. Por ser de baixa renda 
o povo é difícil pra gente se comunicar”.

“Sinto a necessidade de ações coletivas 
e interprofissionais para aumentar a 
prevenção e promoção em saúde, sinto 
estresse por falta às vezes de incapacidade 
de resolutividade”.

Dos riscos físicos citados, o sol aparece 

como principal fator (n=29), destacando ainda 

sinais e sintomas que são manchas na pele e 

queimaduras. A chuva é relatada também (n=02) 

quando os ACS relatam que tomam chuva com o 

corpo quente do sol. Segundo a NR 21- 121.002-

5/ I1 (BRASIL, 2005) nos trabalhos realizados a 

céu aberto, são exigidas medidas especiais que 

protejam os trabalhadores contra a insolação 

excessiva, o calor, o frio, a umidade e os ventos 

inconvenientes.

Levando-se em consideração todos 

os riscos à saúde observados e relatados pelos 

ACS, seria ideal que os mesmos utilizassem 

equipamentos de Proteção Individual (EPI), que 

são destinados a proteger a saúde e a integridade 

física do trabalhador, destacando o uso de protetor 

solar, camisa de manga longa, bonés, capacete de 

bicicleta, meias de compressão. 
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Quanto aos riscos biológicos houve um 

relato considerável para doenças contagiosas 

(n=10). Segundo Resende apud Nishide e Benatti 

(2004), os trabalhadores da área da saúde estão 

freqüentemente expostos aos riscos biológicos.

Foram citados nove riscos de acidentes 

de trabalho peloss agentes comuns no dia-a-dia 

do trabalho, com destaque para mordida de 

cachorro/cachorro bravo (n=04), quintais sujos 

(n=02) cacos de vidros, vaca brava e picada de 

inseto (n=01).

Segundo a percepção do ACS, a poeira 

(n=03) é o único risco químico relatado  que pode 

demonstrar uma baixa percepção dos trabalhadores 

em relação à exposição a tais produtos e seus 

danos à saúde, considerando que alguns desses 

trabalhadores são expostos a produtos químicos 

(agrotóxicos e defensivos agrícolas) advindos de 

lavouras e plantações, principalmente para os 

trabalhadores da área rural deste estudo.

Faz-se necessário um estudo mais 

aprofundado e uma avaliação para se saber até que 

ponto esses tipos de agentes podem estar afetando a 

saúde do trabalhador e até mesmo da população que 

tem exposição constante a esses agentes químicos.

Houve um considerável relato quanto a 

morbidades, com destaque para alergias, (n=02) 

depressão, (n=01), hipertensão (n=01), varizes 

(n=01) e sinusite (n=01).  

Com relação aos acidentes de trabalho, 

26,82% dos trabalhadores relataram terem 

sido vítimas de acidente durante o período em 

que desempenhavam suas funções. Dentre os 

acidentes relatados pelos ACS, as quedas foram 

as mais prevalentes (54,54% dos acidentes), que 

segundo relato dos trabalhadores ocorreram 

durante o percurso ou trajeto do trabalho, 

incluindo um caso no qual o ACS referiu ter 

sofrido várias escoriações. Outros relatos destacam 

os incidentes com animais (mordida de cachorro), 

picadas de insetos e um acidente com arame 

farpado no qual o trabalhador descreveu que foi 

necessário sutura (três pontos).

Verificaram-se junto à Secretaria de 

Saúde de Sidrolândia e no serviço de Vigilância 

Epidemiológica possíveis registros destes eventos. 

Segundo as informações coletadas, desde a 

implantação do PACS e do Programa de Saúde da 

Família, não existe nenhum registro de acidentes 

de trabalho de ACS. Segundo relatos dos ACS, após 

os acidentes sofridos não houve preocupação em 

relatar tais fatos, deixando a impressão que o ACS 

não tem o hábito de relatar os acidentes ou até nem 

saiba como se procede ou nunca foi orientado sobre 

tal procedimento de notificação dos acidentes de 

trabalho. Possivelmente isso se deve ao fato de o 

ACS julgar o acidente como algo irrelevante, comum 

e que faz parte do seu trabalho.

Quanto às doenças relatadas pelos 

ACS com diagnóstico médico, destacaram-se os 

problemas de coluna com 17,07% e hipertensão 

arterial com 14,63%. Foram citadas também as 

seguintes doenças: hepatite B, epilepsia, diabetes, 

varizes, com 2,43% cada.

Aos relatos das doenças sem diagnóstico 

médico (auto-referidas, destacam-se dores na coluna, 

varizes, enxaqueca, dores nos pés, hemorróidas e 

lesão por esforços repetitivos com 2,43% cada.

De acordo com Mendes e Dias (1999) os 

trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento 

da “população geral”, em função de sua idade, 

gênero, grupo social, ou inserção em um grupo 

específico de risco. Além disso, os trabalhadores 

podem adoecer por causas relacionadas ao trabalho, 

como conseqüência da profissão que exercem ou 

exerceram, ou pelas condições adversas em que seu 

trabalho é ou foi realizado.
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Para se reduzir e prevenir esses eventos, 

a informação adequada e a educação desses 

trabalhadores é fundamental. 

As vacinas que a rede básica de saúde 

disponibiliza são métodos de prevenção eficaz e 

poderam ser utilizados e padronizados de acordo 

com a necessidade e exposição do trabalhador a 

esses riscos.

Com a expansão dos Programa de Saúde 

Familiar (PSF) a categoria Agentes Comunitários de 

Saúde (ACS) está perto deles representarem uma 

das maiores e mais complexas forças de trabalho 

da área da saúde.

Portanto transformar o local de trabalho 

em um ambiente salubre é tarefa do trabalhador 

bem como dos profissionais responsáveis por eles. 

Espera-se que este estudo venha a 

contribuir com a literatura nacional sobre o tema, 

dando subsídios para novos estudos e futuros 

programas de prevenção dos riscos à saúde no 

trabalho do ACS.

4   CONCLUSÃO

Este estudo possibilitou analisar os riscos à 

saúde do ACS de Sidrolândia, Permitindo concluir 

que muitos são os riscos aos quais são expostos 

esses trabalhadores e que estão relacionados 

principalmente aos riscos ergonômicos, psicossociais 

e ocupacionais existentes no ambiente laboral, mas 

com uma parcela importante de falta de orientação 

e conhecimento sobre os mesmos.

Assim, ações programadas e executadas 

de forma integrada na atenção à Saúde do 

Trabalhador incluem a promoção, a prevenção 

e a assistência dirigidas ao indivíduo trabalhador 

e/ou ao conjunto ou coletivo de trabalhadores que 

sofre, adoece, ou se acidenta.

Deve haver uma concentração de esforços 

e recursos para adoção de medidas preventivas, 

principalmente dos responsáveis por esse 

trabalhador, sendo que o enfermeiro é também 

um dos responsáveis pelos reconhecimentos dos 

riscos no ambiente de trabalho, treinamento e 

conscientização de práticas seguras, bem como 

educação em saúde para o agente comunitário 

de saúde, visando à qualidade de vida e trabalho 

desse profissional.
ABSTRACT
Study of analytic character and descriptive with approach 
quality –quantitative which were identified the principal 
risks for the health in the work of community health 
agent of the municipality of Sidrolândia-MS, identifying 
the characteristics social and demographic and the style 
of life, the work’s accident suffered by them and the 
main illnesses with medical diagnosis and the illness 
referred by the workers through their narrative. The 
information’s were colleted in a questionnaire social 
and demographic and the style of life adapted and by 
the fulfillment of analysis ergonomic of the work which 
has done for the observation of the work’s conditions. 
We observe that the workers are subjects in many risks 
being the ergonomics and physiologic and socials are 
more occurred. We observed workers don’t have right 
information about the risks in their work, as well as the 
worry in tell these facts. We concluded that will be 
necessary changes to minimize the risks in the work 
ambient, promote the education and secure practices 
of work.
Keywords: Community Health Agent. Work. 
occupational risks. Occupational health.
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