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RESUMO 

 

Ao levar em consideração a questão da bioética na área da saúde, da conduta ética e moral dos 

profissionais de saúde, a questão dos assistidos por programas de atendimento básico de saúde 

no Brasil, com intenção de melhorar tanto as condições de trabalho quanto as condições de 

atendimento de pacientes assistidos na área de saúde mental, esse trabalho propôs a 

investigação, em etapas, da condição mental sob a qual se encontram os ACS em duas cidades 

satélites de Brasília, na tentativa de identificar medidas para solucionar problemas 

relacionados aos conflitos éticos da pratica profissional ACS matriciados em saúde mental. 

Para isso foi utilizada uma amostra em todo o desenvolvimento da tese, constituída por 97 

agentes comunitários de saúde que estavam sendo matriciados em saúde mental da regional de 

saúde, nas regiões do Riacho Fundo I e II no Distrito Federal – Brasil. Foram critérios de 

inclusão: ter participado do matriciamento em saúde mental. Nenhum participante foi 

excluído da amostra. No tocante às considerações éticas, as escalas foram aplicadas em 

dezembro de 2012, em sala reservada, nas dependências dos centros de saúde. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da FEPECS/SES/DF sob nº 643/11, aprovado em 15/02/2012. 

Em toda a tese foram desenvolvidos e aplicados alguns instrumentos avaliativos. Dentre os 

instrumentos utilizados estão o SWS Survey e o WHOQOL – 100, além do questionário 

desenvolvido para ser validado. Como análises de dados foram realizadas análises de 

variâncias, testes de médias, análises de frequência, análise de Alpha Cronbach, Correlação de 

Pearson, Correlação Canônica, entre outras análises descritivas que foram utilizadas para 

extrair os resultados, servindo como base para discussões e conclusões. No que se refere á 

análise de dados, eles foram analisados através do programa estatístico SPSS (versão 19 para 

Windows). Para todos os testes foi assumido o valor de p<0,05 como valor crítico de 

significância. Os dados sócio demográficos dos 97 Agentes Comunitários de Saúde revelaram 

que a maioria era constituída por mulheres (78,4%). A idade de quase metade do grupo se 

insere na faixa etária de 30 a 39 anos de idade (40,2%), 51% dos entrevistados eram casados. 

Dos entrevistados foi possível observar que 57,7% possui nível socioeconômico médio. O 

grupo está divido entre aqueles que desenvolvem trabalho básico (55,7%) ou médio (41,2%). 

A escolaridade da maioria do grupo é Ensino Médio completo (47,4%), tendo-se indivíduos 

com nível Superior completo (23,7%). A maioria absoluta dos agentes trabalha 40 horas 

semanais (97,9%) no turno matutino/vespertino (96,9%). A grande maioria desses 

trabalhadores tinha aproximadamente 7 anos de serviço no momento da pesquisa. No segundo 

capítulo, a pesquisa identificou conflitos bioéticos entre os princípios da justiça e equidade, 

autonomia e vulnerabilidade destes atores na atenção em saúde mental da população assistida. 

Verificou-se a necessidade de promoção, capacitação e qualificação no processo de 

matriciamento em saúde mental, dos agentes de saúde, para que estes exerçam seu papel de 

interlocutores de ações transformadoras na atenção básica. No capítulo seguinte, onde tinha a 

intenção de verificar a confiabilidade de um questionário para a validação das condições de 

trabalho dos ACS, o valor de Alpha de Cronbach em conjunto foi de 0,76, atendendo a 

padrões estabelecidos como confiáveis, que sugere que os valores do coeficiente sejam 

maiores que 0,7 para serem confiáveis. No capítulo sobre percepção de ameaça e frequência 

no cotidiano dos ACS, verificou-se que a análise dos julgamentos dos ACS evidenciou que 

seus julgamentos corresponderam, predominantemente, às frequências médias da escala de



respostas. Nesse sentido, as respostas mais frequentes para a ocorrência na prática e a 

percepção como ameaça foram às vezes ou frequentemente. Os resultados mostraram que a 

maioria dos julgamentos de ocorrência e percepção de ameaça está correlacionada 

positivamente sendo oito associações exibindo uma associação com força média e cinco 

associações fracas. Somente três correlações não foram estatisticamente significativas. Ao 

observar os resultados sobre a questão do estresse nos ACS, Os resultados revelaram que 

todos os fatores de estresse estão negativamente correlacionados com os fatores de saúde 

mental (média de valores de correlação de -0,58 entre as variáveis), ou seja, quanto maior o 

estresse menores são os índices de saúde mental. As correlações também mostram que os 

índices de estresse estão positivamente associados, indicando que quanto mais elevado é um 

indicador de estresse tanto mais elevado será qualquer outro indicador desta categoria. Os 

indicadores de saúde mental também estão associados forte e positivamente (média = 0,71, 

DP = 0,04), indicando que indivíduos com índices superiores de saúde mental revelam maior 

apoio pessoal, social e no trabalho. No tocante a qualidade de vida, uma análise dos valores 

médios obtidos para cada pergunta do WHOQOL mostrou que os ACS tenderam a optar pelo 

julgamento médio da escala. Algumas variáveis sociodemográficas estão associadas a 

diferenças significativas entre as médias em alguns domínios. Nos Domínios Relações Sociais 

e Ambiente, as médias entre homens e mulheres foram significativamente diferentes. O Nível 

Socioeconômico do ACS também esteve associado a diferenças significativas no Nível de 

Independência. No tocante à saúde mental e os fatores psicossociais de risco em relação à 

qualidade de vida, os resultados sugeriram que os diversos fatores causadores de estresse nos 

agentes comunitários de saúde podem causar perda na qualidade de vida desses trabalhadores. 

Observou-se uma tendência de que quanto melhor for o ambiente, maior o seu nível de 

independência e melhores forem as relações sociais dos ACS, menor será o estresse no 

trabalho desses trabalhadores. 

 

Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde; Qualidade de vida; Estresse laboral; 

Bioética; Bioética de proteção. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

When considering the issue of bioethics in health, ethics and moral conduct of health 

professionals, the issue of assisted by the primary health care programs in Brazil, with intent 

to improve both working conditions as conditions care of patients assisted in the mental health 

field, this paper proposed research, in stages, the mental condition under which lie the ACS in 

two satellite cities of Brasilia, in an attempt to identify measures to solve problems related to 

ethical conflicts of practice ACS matrixed professional in mental health. For that sample was 

used throughout the development of the thesis, consisting of 97 community health workers 

who were being matrixed in mental health of the regional health care in regions Creek Fund I 

and II in Distrito Federal - Brazil. Inclusion criteria were: having participated in the matricial 

mental health. No participant was excluded from the sample. Regarding ethical 

considerations, the scales were applied in December 2012, in a private room on the premises 

of the health centers. The project was approved by the ethics committee of FEPECS/SES/DF 

under No. 643/11, approved on 15/02/2012. Throughout the thesis have been developed and 

applied some evaluative instruments. Among the instruments used are the SWS Survey and 

the WHOQOL - 100, besides the questionnaire developed to be validated. As data analysis 

analysis of variance, multiple comparisons, analysis, frequency analysis, Cronbach Alpha, 

Pearson, Canonical Correlation, among other descriptive analyzes were used to extract the 

results, serving as a basis for discussions and conclusions were made. Regarding data 

analysis, they were analyzed using SPSS (version 19 for Windows). For all tests was assumed 

value of p <0.05 as the critical value of significance. Demographic partner of 97 Community 

Health data revealed that the majority were women (78.4%). The age of almost half of the 

group falls in the age group 30-39 years (40.2%), 51% of respondents were married. Of 

respondents was observed that 57.7% have average socioeconomic status. The group is 

divided between those who develop basic work (55.7%) or medium (41.2%). The education 

of the majority of the group is high school education (47.4%), having individuals with full 

Superior level (23.7%). The majority of agents work 40 hours per week (97.9%) in the 

morning / afternoon shift (96.9%). Most of these workers had about 7 years of service at the 

time of the survey. In the second chapter, the research identified bioethical conflicts between 

principles of justice and equity, autonomy and vulnerability of these actors in the mental 

health care of the assisted population. There was a need for promotion, training and 

qualification in matricial process in mental health, health workers, so that they exercise their 

role as partners in transforming actions in primary care. In the next chapter, where he intended 

to check the reliability of a questionnaire for Evaluating the working conditions of the ACS, 

the alpha value of 0.76 was set Cronbach in, meeting standards established as reliable, which 

suggests that the values coefficients are greater than 0.7 to be reliable. In the chapter on 

perception of threat and frequency in everyday ACS, it was found that the analysis of trials of 

ACS showed that their judgments corresponded predominantly to the midrange of the scale of 

responses. Ie, the most frequent responses to the occurrence in practice and perceived as a 

threat were sometimes or often. The results showed that most of the trials of occurrence and 

perceived threat are positively correlated eight associations displaying a combination with 

five medium strength and weak associations. Only three correlations were not statistically 

significant. By observing the results on the question of stress in ACS, the results revealed that 

all stressors are negatively correlated with the factors of mental health (mean values of -0.58 

correlation between variables), i.e., the higher the lower the rates of stress are mental health.



The correlations also show that stress levels are positively associated, indicating that the 

higher is an indicator of much higher stress is any indicator this category. The mental health 

indicators are also strongly and positively associated (mean = 0.71, SD = 0.04), indicating that 

individuals with higher rates of mental health reveal more personal, social and work support. 

Regarding quality of life, an analysis of the mean values obtained for each question 

WHOQOL showed that the ACS tended to opt for medium-scale trial. Sociodemographic 

variables are associated with significant differences between the means in some domains. 

Domains in Social and Environmental Affairs, averages between men and women were 

significantly different. The Socioeconomic Level of ACS was also associated with significant 

differences in the level of independence. With regard to mental health and psychosocial risk 

factors in relation to quality of life, the results suggested that several factors causing stress 

among community health workers can cause a loss in quality of life of workers. There was a 

trend that the better the environment, the higher their level of independence and better the 

social relations of the ACS, the lower the stress in their employment.  

 

Keywords: Community health workers. Quality of life. Work stress. Bioethics. Bioethics of 

protection. 
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A saúde mental é vista como um grande campo de conhecimento de uma vasta área de 

atuação que congrega várias ciências e categorias profissionais visando observar, investigar e 

perceber o homem num enfoque dinâmico envolvendo aspectos familiares, sociais, 

psicológicos e psicopatológicos (MARÇAL, 1996). 

Por outro lado, o conceito de atenção básica não é um consenso entre os autores, 

muitos a definem como atenção primária, mas a maioria concorda com a existência de 

diferença entre as duas. Seguindo-se essa linha de raciocínio, a atenção primária, 

regulamentada com base na implementação das Leis Federais n
os

. 8.080 e 8.142, refere-se aos 

serviços de saúde do primeiro nível de atenção, que vai ao encontro do significado de atenção 

básica que é porta de entrada para o sistema, tendo nas suas unidades básicas sua instância 

operacional de atendimento.  

O bom resultado obtido na Região Nordeste com o Programa Saúde da Família (PSF) 

(Autor do programa e ano) fez que se expandisse pelo resto do País e levou a uma melhora na 

atenção básica e a criação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). 

Nesse contexto organizacional, é que a reforma psiquiátrica se inicia. Não está 

vinculada à atenção básica, mas utiliza de sua estrutura para suprir uma carência de serviços 

substitutivos de saúde mental a fim de atingir seus objetivos. 

A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, 

instituições e forças de diferentes origens. É compreendida como uma série de mudanças 

práticas, saberes, valores sociais e culturais, caracterizados por ações dos governos federal, 

estadual, municipal e dos movimentos sociais, com a finalidade de efetivar a construção da 

transição de um modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico, para um modelo de 

atenção comunitário. 

Dada à magnitude de problemas mentais na população brasileira, percebe-se que 

também as equipes de atenção básica se deparam em seu cotidiano com problemas 

relacionados à saúde mental. Assim como recomenda o relatório sobre a saúde no mundo 

(2001), a inclusão de ações de saúde mental na atenção básica foi tema discutido na III 

Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM). A proposta aprovada recomenda a 

capacitação em saúde das equipes do PSF, a inclusão de equipes multiprofissionais de saúde 

mental para atender junto as Equipes de Saúde da Família (ESF) e inserção da ficha específica 

para coleta de dados sobre os portadores de sofrimento psíquico atendidos pelas ESF.
 
 

A reforma psiquiátrica só foi bem sucedida nos locais onde foram implantados 

programas de acompanhamento intensivo e continuado na comunidade. Por isso, a 

importância da interface entre as redes de saúde mental representadas pelos serviços 
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substitutivos como CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), residências terapêuticas, centros 

de convivência e centros de saúde (ambulatórios), representando a atenção básica de saúde.
 

A prática cotidiana dos ACSs envolve questões que devem ser bem compreendidas já 

que esses profissionais dependem do apoio de outras categorias para seu bom desempenho e 

sustentabilidade (KLUTHCOVSKY et al., 2007). Por exemplo, a entrada nos ambientes 

domésticos perpassa por entrar em contato com os conflitos internos das famílias; a busca, 

nem sempre exitosa, por mediar a interação entre equipe de saúde e indivíduos; as ações que 

visam promover a saúde diante da resistência das pessoas em mudar hábitos prejudiciais da 

vida moderna; as crenças pessoais dos ACS sobre saúde que podem estar em dissonância com 

os conceitos científicos; as estratégias em lidar com o sentimento de impotência diante de 

situações socioeconômicas e culturais impeditivas de comportamentos saudáveis e os entraves 

ao trabalho que surgem pelas dificuldades no relacionamento com a equipe a qual eles se 

referenciam (PEDROSA; TELES 2001; NUNES et al., 2002). Esses e outros problemas 

constituem instâncias com as quais os ACSs têm que lidar constantemente e podem ter 

consequências à sua saúde mental. 

A conduta ética e moral é fruto do aperfeiçoamento das relações sociais. Na medida 

em que o homem apura as formas de se relacionar dentro de uma cultura, necessita de regras 

de boa convivência que reflitam a configuração social e o entendimento dos comportamentos 

justos, adequados e aceitáveis, diferenciando-os daqueles que são indesejados, impróprios ou 

perigosos. Qualquer sociedade ou organização social precisa adequar, intuitivamente e/ou 

normativamente, o conjunto de condutas que visem o bem comum e que são construtoras da 

ordem e da paz e buscar meios de evitar quaisquer prejuízos ou danos aos indivíduos e suas 

associações. 

A interpretação do que é ético e moral pode ser distinta entre um e outro agrupamento 

de pessoas, e em períodos diversos da história, já que os regionalismos e idiossincrasias 

culturais podem conter práticas próprias e não concordantes ou compartilhadas por culturas 

vizinhas. 

A contemporaneidade está repleta de exemplos dessas diferenças. Em alguns países de 

cultura árabe, por exemplo, é obrigatório o uso do véu islâmico pelas mulheres que ficam, 

inclusive, sujeitas a punição se não o portarem adequadamente em público, as liberdades 

individuais costumam ser tolhidas e muitos direitos cerceados. Baseado na ideia da 

reciprocidade, recentemente o governo francês proibiu esse hábito em seu território, por 

entender que se as mulheres francesas são obrigadas, naqueles países, a usar o véu e, em 

alguns casos, serem acompanhadas de um homem pelas ruas, por que cidadãs e cidadãos 
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dessas culturas deveriam exigir e gozar da liberdade de pensamento e expressão que a cultura 

ocidental proporciona? Vários países, dentre eles a China e os Estados Unidos, admitem a 

pena de morte como punição para alguns crimes. Aliás, o governo chinês tem batido recordes 

em execuções. Contrastando a isso, países europeus e do cone sul não admitem, em suas 

constituições essa possibilidade por considerar que a manutenção da vida é direito inviolável. 

Alguns grupos, por razões religiosas ou políticas, como o grupo Hezbollath na Cisjordânia e o 

governo de Israel com seus assentamentos, utilizam de práticas violentas para manifestar 

opiniões ou fazer valer suas decisões. 

Recentemente, o governo do estado do Mississipi nos EUA libertou duas irmãs que 

haviam sido condenadas a prisão perpétua pela participação em um assalto, desde que uma 

doasse um rim à outra. Elas haviam passado 16 anos encarceradas. Essa decisão foi tomada 

porque o tratamento de hemodiálise de uma delas tinha um custo de 340 mil reais ao ano para 

os cofres públicos. A decisão do governador Haley Barbour foi baseada na economia que o 

estado teria com esse acordo e, por que não, na possível dureza da pena imposta por um 

assalto que redera não mais que 20 reais (WIKIPÉDIA, 2018). 

Em contraste, há inúmeras situações individuais que envolvem dilemas éticos. São 

exemplos disso a situação de profissionais de UTIs que sofrem com a limitação de leitos e 

precisam decidir, frequentemente, sobre quem deve ocupar a vaga e quem ficará à mercê de 

cuidados paliativos; a decisão de reanimar pacientes com doenças graves e de curso 

progressivo, sem expectativa de alívio do sofrimento; ou ainda a difícil situação de 

profissional da saúde, que decide inserir um filho seriamente enfermo no primeiro lugar da 

fila de um tratamento de difícil acesso, mesmo sabendo que é ato ilegal.  

Nesse sentido, segundo Arreguy & Schramm (2005), a partir dos anos 90 a Bioética 

tem se mostrado um legítimo e eficiente instrumento para a análise crítica da moralidade das 

políticas públicas na área da saúde. Além disso, a bioética também tem sido representativa nas 

tomadas de decisão, que são justificadas de maneira ética por ações de saúde que garantam 

em princípio a distribuição igualitária e socialmente justa dos recursos disponíveis para as 

várias populações necessitadas. Assim, a bioética vem sendo utilizada com o fim de assegurar 

que a cobertura da saúde contemple serviços em termos de quantidade e de qualidade, não 

prejudicando o atendimento das necessidades de saúde das populações que estão mais 

vulneradas. 

No tocante a bioética no campo da saúde, o que se observa vastamente é um 

tratamento totalmente desigual no tocante à situação brasileira. Essa desigualdade estã 

inserida em todas as esferas da saúde e é refletida também na esfera governamental. 
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Observam-se problemas com a ética e a moral tanto no tocante aos assistidos quanto no 

tocante aos profissionais que trabalham de alguma maneira na área da saúde. Segundo 

Callahan (1998), considerado um dos maiores especialistas mundiais em bioética, a ética na 

saúde é muito conversada e buscada, no entanto, não se aplica em sua totalidade.  

 

[...] o custo - econômico, social e psicológico - do sonho da medicina moderna, na 

sua forma original inflexível, nunca foi, nem é, sustentável. Fato que muito interfere 

nas políticas de saúde uma vez que o objetivo é a justa distribuição, ao mesmo 

tempo universal e integral, de bens fundamentais para as diferentes populações que 

compõem uma nação ou uma região (CALLAHAN, 1998). 

 

Ao se observar a questão dos assistidos por programas de saúde, observam-se muitos 

questionamentos e relatos pela sociedade, que luta diariamente pelo direito à saúde e a um 

tratamente ao menos humano. Pensando na questão de garantir os direitos, tando aos 

assistidos, quanto aos profissionais da área da saúde, observa-se a necessidade de proteção 

desses indivíduos. Partido para os princípios da bioética, um deles muito utilizado na saúde é 

justamente a bioética de proteção. Para Schramm & Kottow (2001), a proteção é conceituada 

pelos dois autores como "a atitude de dar resguardo ou cobertura a necessidades essenciais, 

quer dizer, aquelas que devem ser satisfeitas para que a pessoa afetada possa atender a outras 

necessidades ou outros interesses". Assim, o princípio de proteção pode ser entendido como 

um princípio moral mínimo e ao mesmo tempo suficientemente abrangente para que as 

condições básicas de sobrevivência sejam garantidas em todas as esferas e para todos os 

cidadãos envolvidos.   

Ao evoluir o pensamento para a bioética, principalmente para os profissionais da 

saúde, uma das formas de se garantir a ética preconizada por muitos estudiosos, seria 

justamente a utilização da ferramenta do código de ética da profissão. Sabe-se que a ética e a 

moral podem ser vistas como conjunto de normas ou preceitos para os comportamentos, ou 

ainda, como filosofia do bem agir enquanto reflexão das condutas e seus desvios. É ainda 

possível se entender ética como sistemas norteadores ou reflexivos sobre as ações humanas 

cotidianas sem, no entanto, ditar qualquer conduta ética ou sistema de regras morais bem 

definidas. Um último construto para o significado de ética e moral tem relação com a 

aplicabilidade em um círculo profissional. Assim, surgem os códigos de ética das diversas 

profissões, com vistas a normatizar o conjunto de ações individuais e interpessoais que 

envolvem o exercício profissional. Os códigos de ética profissionais estabelecem valores e 

critérios de razoabilidade quanto ao comportamento durante a prática para qual o profissional 

está devidamente habilitado, as condições que ele deve atuar e as obrigações a cumprir. Além 
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disto, o código de ética deve prever, genericamente, comportamentos e/ou procedimentos 

impróprios ou situações nas quais o profissional não deve se envolver. 

Nesse sentido, ao considerarmos os códigos de ética dos profissionais da saúde, e 

observando os princípios da bioética da proteção, é fato salientar a importância do Princípio 

de Proteção, sendo esta a ferramenta principal para poder começar a avaliação moral de 

políticas públicas em saúde e que respondam efetivamente às exigências de justiça 

(SCHRAMM; KOTTOW, 2001). Para tanto, Schramm & Kottow (2001) consideram que 

devam ser respeitadas as seguintes condições: 

 

Considerar a proteção cada vez que determinados objetivos sanitários são 

publicamente aceitos como inevitáveis por serem indispensáveis; aceitar programas 

de saúde pública implica na certeza - ou na alta probabilidade - de que as medidas 

propostas são necessárias e suficientemente razoáveis para prevenir; uma vez aceito 

como pertinente, o princípio de proteção pode cumprir seu papel plenamente, não 

podendo ser menosprezado por razões secundárias, já que existe uma necessidade 

social de exercer a proteção através de ações programadas; ou seja, os eventuais 

efeitos negativos não invalidam o program os problemas sanitários abordados. 

 

A organização do trabalho dos ACS pode gerar informações importantes no que diz 

respeito a possíveis intervenções pela equipe de saúde mental de forma a minimizar o estresse 

gerado pelos dilemas éticos e alimentar a cultura da boa conduta ética, além de pautar padrões 

de comportamento mais próximos ao preconizado pelos códigos de ética das diversas 

profissões da saúde. Além do mais, poderá auxiliar as equipes de atenção básica à saúde a 

estabelecer um perfil para treinamento desses profissionais e suas futuras decisões em casos 

de difícil manejo. 

Ao levar em consideração a questão da bioética na área da saúde, da conduta ética e 

moral dos profissionais de saúde, a questão dos assistidos por programas de atendimento 

básico de saúde no Brasil, com intenção de melhorar tanto as condições de trabalho quanto as 

condições de atendimento de pacientes assistidos na área de saúde mental, esse trabalho 

propôs a investigação, em etapas, da condição mental sob a qual se encontram os ACS em 

duas cidades satélites de Brasília, na tentativa de identificar medidas para solucionar 

problemas relacionados aos conflitos éticos da pratica profissional ACS matriciados em saúde 

mental. 
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Questão Norteadora 

 

Considerando que há diversos dilemas bioéticos que os Agentes Comunitários de 

Saúde vivem em sua prática profissional, quais seriam estes e como impactam em sua relação 

com o trabalho e sua vida diária? E mais, quais condições de desajustes psíquicos são 

vivenciadas por estes profissionais e como se relacionam com sua identidade enquanto 

promotores da saúde coletiva? 

 

Objetivos 

 

Como objetivo geral tem-se:  

 Avaliar a percepção laboral, o estresse ocupacional e a qualidade de vida de Agentes 

Comunitários de Saúde, sob a ótica da Bioética de Proteção, no Distrito Federal - 

Brasil. 

 

E como objetivos específicos, tem-se: 

 Identificar a percepção e ameaça na prática de saúde mental em Agentes Comunitários 

de Saúde no Distrito Federal; 

 Desenvolver questionário confiável para a identificação da percepção e ameaça na 

prática laboral de saúde mental dos Agentes Comunitários de Saúde; 

 Analisar aspectos sociodemográficos e o estresse ocupacional em Agentes 

Comunitários de Saúde; e 

 Analisar a questão da qualidade de vida dos agentes comunitários de saúde 

relacionando com o estresse. 
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PARTE 1 – MARCO TEÓRICO 
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1. A ÉTICA E A VIRTUDE 
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De certo modo, a raça humana precisa melhorar suas 

qualidades mentais e físicas para lidar com o mundo 

cada vez mais complexo à sua volta. Os seres humanos 

também precisam aumentar sua complexidade para que 

os sistemas biológicos se mantenham a frente dos 

eletrônicos. 

Stephen Hawking 

 

As questões éticas surgiram por volta de 500 a 300 a.C. com Sócrates, Aristóteles e 

Platão (análise e reflexão do agir humano), a partir daí, os filósofos buscavam o bem moral 

(princípio absoluto de conduta). No entanto, antes deles, já era possível verificar a existência 

de ideias éticas e morais entre os mesopotâmicos (1700 a.C.) em seu Código de Hamurabi e 

na famosa frase do santuário do deus Apolo em Delfos: "Conhece-te a ti mesmo, ó linhagem 

divina vestindo corpos mortais" (GALLO, 2005). 

Por ética entende-se a teoria do comportamento moral dos homens em sociedade ou a 

filosofia que investiga os valores morais e profissionais. Constitui um ramo do conhecimento 

humano que se ocupa da conduta do ponto de vista axiológico, em uma determinada 

sociedade e em determinada época (GALLO, 2005). 

Há muitos conflitos morais significativos entre nações e entre indivíduos. A ética 

representa um meio de examinar estas dificuldades e alcançar uma doutrina geral e 

sistemática sobre a moral. (GALLO, 2005). 

Quanto à ética no âmbito profissional, cifra-se no código que regula as ações e 

estabelece modelos para seus membros. O Código de Ética Profissional tenta assegurar altos 

padrões de competência num campo determinado, fortalecer as relações entre seus membros e 

promover o bem-estar de toda a comunidade (COSTA, 2003). 

Já Areté ou virtude pode ser uma qualidade da inteligência ou da alma, para Platão é 

uma purificação, por meio da qual o homem aprende a desprender-se da realidade telúrica e 

contemplar o mundo ideal, imutável e eterno onde está o sumo bem, a prática da virtude 

(FRANCA, 1960). 

A palavra areté tem sido traduzida como virtude em praticamente todas as línguas 

ocidentais: virtue, virtù, etc... Em que pese esse uso universal e consagrado, é inevitável, para 

nós, que a palavra virtude apareça carregada de significados e conceitos cristãos que, 

obviamente, não poderiam ser aplicados ao contexto dos gregos antigos sem causar sérios 

problemas de interpretação. Assim, pode-se fazer a tradução da palavra areté por excelência, 

ou seja, o ponto máximo de aperfeiçoamento que um determinado ser pode alcançar 

(OLIVEIRA, 2008). 
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Pode, ainda, significar uma qualidade do corpo, tal como força ou agilidade (Ilíada, 

canto XX, verso 411), beleza (Xenofonte, Ciropédia, 5, 1-4), saúde (Platão, Górgias, 479b; 

Político, 353b; Aristóteles, Retórica, 1 , 3), ou pode ser uma qualidade da inteligência ou da 

alma, como vemos no Protágoras de Platão (322d). Pode adquirir o sentido de consideração 

ou honra (Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, I, 33). 

No sentido moral, areté significa nobres ações (Platão, República, 618b). Ela tem a 

mesma origem da palavra áristos, pois ambas compartilham o prefixo aumentativo ari-. Por 

seu lado, áristos é o superlativo de agathós (bom) e significa o excelente, o melhor, o mais 

bravo, o mais nobre etc. Surgindo como uma característica dos nobres guerreiros homéricos 

(áristoi), que tentavam alcançar a perfeição nas duas esferas do humano, a física e a 

intelectual. 

Os poemas foram utilizados na educação como um manual ético. Eles eram os 

transmissores da moral heróica da honra às sucessivas gerações de jovens por eles educadas 

(OLIVEIRA, 2008). 

No Protágoras de Platão (322d) a virtude também pode adquirir o sentido de 

consideração ou honra (Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, I, 33). No sentido 

moral, areté significa nobres ações e tem a mesma origem da palavra áristos que é o 

superlativo de agathós (bom) e significa o excelente, o melhor, o mais bravo, o mais nobre 

etc. (República, 618b).  

O estudo da teoria dos valores é denominado de axiologia (do grego: axios, ―de igual 

valor‖ + logos, ―teoria, estudo‖). Suas origens remontariam, pelo menos, à cultura na Grécia 

Antiga, embora esteja, enquanto preocupação humana, praticamente onipresente em todas as 

culturas desde a Antiguidade. Uma axiologia dita pura seria o estudo dos valores de todos os 

tipos (LANDIM, 2001). 
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2. TEORIAS DO VALOR 

 

  



 

 

  



 

 

 

25 

Algumas questões axiológicas básicas podem ser observadas: Os valores são 

encontrados ou produzidos? Os valores são definíveis?  Analisáveis? Redutíveis? Em caso 

positivo, a quê? 

A teoria geral do valor originou-se do debate entre Alexius Meinong e Christian Von 

Ehrenfels na década de 1890. Para Meinong a fonte do valor seria o sentimento, expectativa 

ou possibilidade de prazer em um objeto. Ehrenfels (como também Espinosa) pensou o desejo 

como fonte do valor. Para Ehrenfels o objeto é dotado de valor mediante o desejo atual ou 

possível, ou seja, um objeto possui valor porque é desejado. Em ambas as posições o valor é 

uma propriedade do objeto. Isso é denominado objetivismo axiológico (CUMMINS, 1996). 
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3. OBJETIVISMO OU REALISMO-AXIOLÓGICO 
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Para essa perspectiva os valores são objetivos de alguma maneira. Valores, normas, 

ideias, são propriedades dos objetos ou são atribuídos aos objetos pelo desejo (ESPINOSA, 

2007). Juízos de valor são significativos, ou seja, podem ser verdadeiros ou falsos, muito 

embora não sejam verificáveis no sentido de sensorialmente verificável. Os valores residiriam 

nos objetos assim como as cores nas temperaturas. Os valores, nessa perspectiva, estão 

ontologicamente fundamentados na realidade (CUMMINS, 1996). 

Entre os defensores do objetivismo axiológico destacam-se: Platão, Aristóteles, Tomás 

de Aquino, Maritain, Royce, Urban, Bosanquet, Whitehead, Joad, Spaulding, Alexander, 

dentre outros. 
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4. SUBJETIVISMO AXIOLÓGICO 
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Nessa perspectiva os valores são afirmados como dependentes das atitudes mentais em 

relação a um objeto ou ação. Os juízos de valor seriam equivalentes a aprovações ou 

desaprovações e, como tais, poderiam ser verdadeiros ou falsos. A afirmação ―x tem valor‖ 

equivaleria a ―eu aprovo x‖ ou ―a sociedade aprova x‖. Portanto, os juízos de valor seriam 

analisáveis como asserções sobre atitudes, sobre graus de aprovação, sobre o que seria 

agradável ou desagradável. O valor tem valor enquanto um estado mental do sujeito ético. O 

subjetivismo axiológico tende a validar a perspectiva ética do hedonismo segundo o qual o 

prazer seria o critério do valor, bem como do naturalismo, a crença segunda a qual os valores 

podem ser reduzidos ao âmbito psicológico. Os valores são dependentes da experiência 

humana ou relativos a ela; não possuindo nenhuma realidade independente. Essa corrente 

também enfatiza o relativismo axiológico, a crença de serem os valores relativos à cultura, 

circunstâncias e outros fatores ambientais (CUMMINS, 1996). Entre os defensores do 

subjetivismo axiológico destacam-se: Hume, Perry, Prall, Parker, Santayana, Sartre, dentre 

outros. 
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5. RELACIONISMO AXIOLÓGICO 
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Nessa perspectiva defende-se serem os valores dependentes da relação entre os 

sujeitos. Os valores não seriam particulares (subjetivos), mas públicos, embora não objetivos 

no sentido de serem independentes de interesses (CUMMINS, 1996). Dentre os defensores do 

relacionismo axiológico destacam-se: Dewey, Popper, Ducasse, Lepley dentre outros. 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NOMINALISMO OU CETICISMO AXIOLÓGICO (EMOTIVISMO) 
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O nominalismo sustenta que os juízos de valor são expressões de emoções ou 

tentativas de persuadir. Não são factuais. Uma ciência dos valores (axiologia) é impossível, 

portanto (FRANCA, 1960). Dentre os defensores do nominalismo ou emotivismo destacam-

se: Nietzsche, Ayer, Russell, Stevenson, Schlick, Carnap dentre outros. 
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7. TEORIA ÉTICA 
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Os valores reclamam prioridade em relação às experiências humanas. Exigem, 

portanto, de nós, um posicionamento, uma atitude. Os valores morais gozam de prioridade em 

relação aos outros valores. São como ―prioridades ilimitadas de ação‖, ou seja, no que dizem 

respeito à ação, os valores morais têm tout court precedência sobre todos os outros valores 

(BAUMAN, 1997). 
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8. A DISTINÇÃO NORMATIVA/METAÉTICA 
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Historicamente, desde a Grécia Antiga, estabeleceu-se, no âmbito da Ética, uma 

distinção entre uma dimensão normativa e outra metaética (ESPINOSA, 2007). 

Deve a dimensão normativa ―identificar o princípio (ou princípios) universal de 

moralidade ao qual todos deveriam apelar para guiar ou justificar seus comportamentos, ou 

seja, um código de moralidade ideal ou verdadeiro‖. A ética normativa refere-se, portanto, aos 

atos tidos como certos ou errados ou a uma concepção de boa vida em si mesma. A ética 

normativa pode ser classificada em teleológica, deontológica ou combinações de ambas 

(ESPINOSA, 2007). 

À dimensão metaética cabe ―analisar ou descrever a maneira (ou maneiras) pela qual 

os juízos morais são utilizados efetivamente‖. A metaética, nesse sentido, preocupa-se com 

questões de significado, verdade e método. Diz respeito às palavras, asserções, juízos, ou dito 

de outro modo, a uma linguagem moral. A metaética pode ser classificada em cognitivista e 

não cognitivista (ESPINOSA, 2007). 
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9. A DISTINÇÃO TELEOLÓGICA/DEONTOLÓGICA 
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Uma teoria teleológica distingue-se de uma teoria deontológica devidos aos seguintes 

critérios: Por graus de ênfase mais do que por mútua exclusão; a teleologia e deontologia 

possuem elementos os quais podem ser encontrados em quaisquer sistemas éticos específicos; 

os filósofos discordam em geral quanto as suas interpretações das teorias éticas uns dos 

outros. Assim G. E. Moore e Stance, por exemplo, consideram a teoria ética kantiana, com o 

seu formalismo característico, como naturalista a partir de diferentes perspectivas; a 

deontologia abrange a maior parte do formalismo e do intucionismo éticos e do naturalismo, 

enquanto o hedonismo, o utilitarismo, dentre outros, seriam teleológicos (GALLO, 2005). 

Os dois tipos de teoria ética (deontologia e teleologia) diferenciam-se basicamente ao 

responderem a pergunta: ―O que há em uma ação que a torna correta?‖. A ética teleológica 

responde: ―a bondade das consequências, os valores morais que resultam‖ (Jeremy Bentham). 

A ética deontológica responde de modo diverso dependendo de ser formal ou 

intuicionista. A teoria formal responde: ―a natureza da bondade dos motivos da ação ou da 

maneira como empreendemos a ação, como, e.g., em obediência a um senso de dever‖ 

(Emmanuel Kant). A teoria intuicionista responde: ―o caráter apropriado indefinível de uma 

ação em uma situação particular‖ (W. D. Ross). 
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10. TEORIA ÉTICA TELEOLÓGICA 
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A preocupação da teoria ética é com os fins ou o bem e não com a obrigação moral em 

si, portanto, as considerações de valor moral têm prioridade sobre as considerações de 

obrigação moral (MACKIE, 1991). 

Quaisquer conceitos de obrigação como dever ou direito são definíveis a partir dos 

conceitos de valor. 

O que é correto depende ou, de alguma maneira, está ligado à bondade (ou valor) da 

ação ou das consequências. 

Ao afirmarmos ―x é uma ação correta‖ isso equivale a ―x tem a probabilidade de 

produzir pelo menos consequências tão boas quanto qualquer outra ação possível‖. 

Segundo Oliveira (2008), as perspectivas teóricas teleológicas propõe um bem 

intrínseco a priori com padrão normal tal como a felicidade, por exemplo: 

Se a teoria ética teleológica for naturalista: 

a) Os juízos éticos serão redutíveis ou analisáveis em termos não éticos ou descritivos, 

como Espinosa, Hume, Mill, dentre outros, o fazem, ou; 

b) Os juízos éticos serão termos de fins ou bens temporais contrastando com fins ou bens 

espirituais ou transcendentes. 

 

Para Ayer et al. a ética naturalista não pode ser nem teleológica nem deontológica por 

causa do emotivismo – no qual a ética é vista como uma ―ciência empírica‖ de interesses, 

motivações e outros dados axiológicos. A ética seria um ramo da psicologia ou da sociologia 

nessa perspectiva, ―um estudo do que as pessoas querem e como obtê-lo‖ ou ―do que é antes 

do que deve ser‖, descritiva e não normativa, portanto (OLIVEIRA, 2008). 
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11. TELEOLOGIA DE ATOS E REGRAS 
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Duas das mais importantes teorias éticas teleológicas são: o utilitarismo de atos 

(tradicional) e o utilitarismo de regras. 

O utilitarismo de atos segundo Jeremy Bentham et al. deve perguntar: ―Que efeito a 

minha prática deste ato nesta situação terá sobre a produção do bem e a eliminação do mal?‖ 

Um exemplo: ―Em geral a verdade pode produzir as melhores consequências, mas se não for 

assim nesta situação, então eu não devo dizer a verdade‖. Dito de outra maneira: ―Realize o 

ato que produzirá o máximo de bem‖. O princípio da utilidade é aplicado a atos. 

O utilitarismo de regras, segundo J. S. Mill, deve perguntar: ―Que efeito a observância 

desta regra por todos terá sobre a produção do bem e a eliminação do mal?‖. Um exemplo: 

―Geralmente sempre dizer a verdade produz as melhores consequências, muito embora possa 

não fazê-lo nestas circunstâncias específicas‖. O argumento é que as regras mais úteis devem 

ser observadas com base no cálculo de que ao observá-las há uma maior probabilidade de se 

produzir os melhores resultados. As exceções estariam incluídas na regra. Dito de outro 

modo: ―Aja de acordo com a regra cuja adoção produzirá o máximo bem‖. O princípio da 

utilidade é aplicado a regras. 
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12. TEORIA ÉTICA DEONTOLÓGICA 
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A preocupação da teoria ética deontológica é antes com a obrigação moral – o que é 

certo – do que com os fins. A obrigação moral está relacionada com o dever, o que é correto 

ou o que é apropriado (RAWLS, 2005). 

A obrigação moral é categórica, ou seja, envolve a necessidade de praticar um ato: 

―Você deve fazer x‖, ―Eu estou obrigado a fazer x‖, ―É nosso dever fazer x‖ (―Dever é a 

necessidade de agir por respeito à lei moral‖ – Emmanuel Kant) (RAWLS, 2005). 

Considerações de obrigação moral tem prioridade sobre as considerações de valor 

moral. Os conceitos de valor moral (p. ex.: o bem) são definíveis em termos de obrigação 

moral ou conveniência racional, que são elas mesmas não derivadas, isto é, não-analisáveis 

(Thomas Reid, W. D. Ross). 

A ética deontológica afirma a autoevidência do que é certo conforme a razão, intuição 

ou senso moral. ―X é intrinsicamente bom‖ equivale a ―é apropriado ou necessário que todo 

ser racional deseje x‖.  

A ética é considerada uma disciplina autônoma a qual não deriva nem da ciência nem 

da metafísica. É, portanto, estritamente deontológica. Neste contexto, a liberdade é um 

postulado fundamental (condição necessária) da escolha moral. 

A ética deontológica, assim como o intuicionismo ético, afirma a objetividade da 

correção ou da bondade moral, ou seja, afirma o objetivismo axiológico, bem como o caráter 

não naturalístico (irredutível) dos juízos morais. 

Um deontologista insiste ser possível que uma ação ou regra de ação seja moralmente 

correta mesmo quando não se obtenha as melhores consequências. Kant, por exemplo, afirma 

ser possível agir de acordo com o imperativo categórico (dever) e ainda assim os resultados 

não serem os melhores. ―Eu digo a verdade quanto a alguém estar escondido em minha casa 

para o seu perseguidor mesmo que isso não leve ao melhor resultado para o perseguido, pois é 

o meu dever fazê-lo‖. Isso também é denominado de ponto de vista moral (faz-se o certo pelo 

próprio certo, independentemente dos interesses) ou princípio da imparcialidade. 

 

12.1 Deontologia de atos e regras 

 

A teoria deontológica também pode ser classificada em atos e regras. A deontologia de 

atos afirma ―Nesta situação eu devo fazer assim e assim, ou é meu dever fazer assim e assim‖ 

(Pritchard, Carritt, Aristóteles, Joseph Butler, moralistas existenciais tais como Barth, 

Brunner, Fletcher, Lehmann, Gustafson, os irmãos Niebuhr, Robinson, Tillich, Sartre, dentre 

outros, para os quais a situação determina o dever moral, embora o indivíduo deva decidir 
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livremente cumprir sua obrigação). A ideia é que é permitido basear-se em regras a partir de 

casos particulares para agir, mas não como prescrições para as decisões particulares. Dito de 

outro modo, eu escolho se a regra é adequada ao contexto ou situação; não ajo a partir de uma 

imposição formal sem considerar o meu consentimento. A ética deontológica dos atos, em sua 

forma existencial, é, portanto, uma ética situacional ou contextual. 

As críticas em relação à deontologia de atos e da ética situacional afirmam a 

impossibilidade da ausência de regras por que: as situações morais, em geral, têm um aspecto 

rotineiro em vez de serem meras situações singularmente novas as quais exigem ―decisões de 

princípio‖ (HARE, 2003); quando alguém faz um juízo moral em uma situação particular, ela 

implicitamente se compromete a fazer o mesmo juízo em qualquer situação semelhante 

(HUNNEX, 2003); os juízos morais são justificados por razões as quais não podem se aplicar 

somente a casos particulares. Se as razões se aplicam neste caso, então elas se aplicam 

também a todos os casos semelhantes (HUNNEX, 2003); aprende-se a ser moral mediante o 

uso de princípios. ―Aprender a fazer qualquer coisa nunca é aprender a realizar um ato 

individual; é sempre aprender a realizar atos de certo tipo em certo tipo de situação, e isto é 

aprender um princípio‖ (HARE, 2003). 

A deontologia de regras afirma que os padrões de atos certos e errados são regras. 

―Devemos sempre dizer a verdade‖ (Clark, Richard Price, Reid, Ross, Kant dentre outros). As 

críticas das deontologias de regras afirmam que não se pode estabelecer nenhuma regra que se 

encaixe em todas as situações (Hegel). Deve-se, portanto, haver espaço para o conflito de 

regras e exceções, embora as exceções possam ser incorporadas às regras: ―É errado matar, 

exceto em autodefesa‖. As regras também podem ser classificadas em relação a uma 

prioridade: ―Deve-se manter as promessas, exceto quando a vida possa correr riscos‖. 

 

Segundo Oliveira (2008), existem quatro tipos gerais de teorias deontológicas, quais 

sejam: 

1) Teoria da consciência Moral (Butler): Ações corretas em situações específicas podem 

ser imediatamente discernidas ou finalmente estabelecidas por um princípio reflexivo 

de consciência; 

2) Intuicionismo deontológico (Ross): certos tipos de ações são sempre corretos, por 

exemplo, manter promessas, a menos que suplantados por outros deveres, como é o 

caso em salvar uma vida em uma situação particular; 
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3) Formalismo (Kant): existe um princípio ou lei suprema do dever que se impõe a todas 

as vontades racionais como um padrão universal para as máximas de todos os juízos 

morais – o imperativo categórico; e 

4) Agapismo deontológico (Apóstolo Paulo): devemos amar a Deus e aos semelhantes ou 

a) porque Cristo vive em nós como a lei do amor a qual é perfeita liberdade; ou senão, 

b) porque existe, todavia, uma lei moral ou consciência inata a qual nos prescreve o 

nosso dever. 

 

12.2 Teorias éticas que são deontológicas e teleológicas 

 

O filósofo e educador grego, Sócrates, deu origem à ética teleológica na Grécia Antiga 

a partir da concepção do eudamonismo (algo como ―felicidade‖ ou ―prosperidade‖), mas 

também falou da obediência ao dever e de uma ―voz interior‖ – ensino o qual foi destacado 

pelos estoicos em sua ética deontológica. Contudo os estoicos também foram teleológicos em 

seu esforço de obter a apatheia (imperturbabilidade) como estado de perfeição (OLIVEIRA, 

2008). 

A ética cristã é tanto teleológica quanto deontológica, embora a deontologia 

predomine. O aspecto teleológico é expresso na ideia de bem-aventurança no paraíso (Santo 

Agostinho). O aspecto deontológico é expresso na ideia de obediência à vontade de Deus 

(Ockham, Duns Scotus, Descartes, Kierkegaard, Brunner dentre outros). 

Na teoria ética recente, C. D. Broad procura conciliar o deontológico e o teleológico 

ao observar que o caráter certo ou errado de uma ação em dada situação é uma função de sua 

propriedade e utilidade naquela situação (OLIVEIRA, 2008). 
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13. QUESTÕES ÉTICAS CONTEMPORÂNEAS 
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A questão do que é certo e do que é errado é algo que a humanidade tem enfrentado 

duramente desde o despontar de sua consciência. 

Novos conceitos de mente e cérebro têm ajudado a realizar uma mudança 

paradigmática nas ciências do comportamento, conhecida como a revolução cognitiva ou da 

consciência, também chamada em outros ambientes de revolução humanista ou terceira 

revolução (OLIVEIRA, 2008). 

A primeira vista, os valores parecem ser inteiramente impossíveis de tratar em 

qualquer base racional, lógica e científica. 

Será que os valores humanos são tão desmesuradamente complexos, amorfos, 

irracionais, relativos e, em geral, intangíveis que qualquer tentativa de abordagem científica 

torna-se inexoravelmente emaranhada desde o início? 

Muitas das suposições e crenças básicas formadoras dos sistemas de valores humanos 

no passado foram formuladas em épocas históricas muito mais remotas, promulgadas em um 

clima intelectual no qual se supunha que o mundo fosse achatado, que o Sol girasse em torno 

da Terra, que a mente se situasse no fígado e que houvesse espaço ilimitado para a expansão 

do homem (SPERRY, 1982). 

Assim como a realidade da evolução e da rotação da Terra, esse novo conhecimento 

das neurociências deve ser levado em consideração e nossos valores e objetivos básicos têm 

de ser moldados de acordo. 

Isso exclui os valores baseados em crenças sobrenaturais, em qualquer forma de 

insight místico, na revelação ou em hipóteses não-comprovadas a respeito das lutas 

econômicas e de classes, por mais estimulantes que possam parecer (SPERRY, 1982). 

A substituição do objetivo pelo subjetivo, do arbitrário pelo sistematicamente 

investigado, do dogmático pelo probabilístico, da estrutura profunda de conceitos 

maniqueístas como certo e errado por adaptativo e desadaptativo poderia ser útil na solução 

desse dilema (OLIVEIRA, 2008). 

A liberdade individual de escolha, flexibilidade e diversidade podem ser inferidas no 

que tange aos valores pessoais, desde que esses valores parciais não estejam em conflito 

aberto (OLIVEIRA, 2008). 

A razão não é um dom divino introduzido no animal-humano para seu uso exclusivo; 

mas a razão é o mais belo fruto da natureza a seu próprio serviço. Portanto, a inteligência e a 

liberdade não eclodiram na natureza para dominá-la, mas sim, para libertá-la, orientá-la e 

conduzi-la a grandes metas com o auxílio da tecnociência (LANDIM, 2001). 
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A Revolução Francesa também expressa o mesmo ideal ético no lema ―liberdade, 

igualdade e fraternidade‖.  

Outra radicalização do conceito de pessoa aconteceu na filosofia moderna, tendo em 

Kant seu expoente máximo. Kant encontra na individualidade o elemento incondicional do 

valor absoluto do ser pessoal: "o homem, e em geral todo irracional, existe como fim em si 

mesmo e não como meio para quaisquer usos desta ou daquela vontade‖.  

A lei ética é a lei natural, inscrita na estrutura ontológica do homem, que manda fazer 

o bem e evitar o mal. Bem é aquilo que corresponde à essência de cada coisa e mal é tudo que 

vai contra esta estrutura (PEDAGORO, 2002). 

A razão se expressa pela autonomia, e a autonomia sempre esteve no cerne da ética. 

Sem autonomia para refletir, deliberar e decidir não há liberdade; portanto, não há 

responsabilidade ética, sem autonomia não há ética. Portanto, a razão, que se impõe a lei 

moral, é o fundamento da moralidade (PEDAGORO, 2002). 

A regra procedimental para chegar a este resultado consta de três pontos: a) o desejo 

de resolver um problema conflitante; b) adoção de um discurso pacífico e argumentativo; c) a 

rejeição de métodos de imposição unilateral (PEDAGORO, 2002). 

Numa sociedade justa a igualdade de liberdades e direitos entre os cidadãos é 

considerada como definitiva (RAWLS, 1993). 

A bioética fenomenológica é decisivamente interpretativa, é uma hermenêutica do 

contexto existencial com vistas a descobrir o sentido ético de um fato, de uma situação clínica 

ou de acontecimentos históricos e políticos mais abrangentes (HEIDEGGER, 1988). 
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14. CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 
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A ética de uma determinada profissão é o código pelo qual esta regula as ações e 

estabelece modelos para seus membros. O Código de Ética Profissional tenta assegurar altos 

padrões de competência num campo determinado, fortalecer as relações entre seus membros e 

promover o bem-estar de toda a comunidade (COSTA, 2003). 

Considerando que toda ciência tem método e objeto definidos e próprios, o objeto das 

profissões que cuidam da saúde do ser humano e da coletividade é zelar pelo bem estar físico 

e psíquico dos indivíduos. Representa uma norma ética fundamental para a profissão respeitar 

integralmente a dignidade do indivíduo, em todo seu ciclo vital, destinatário de seus serviços, 

sem qualquer discriminação étnica, de classes ou de crenças (COSTA, 2003). 

É moralmente recomendável para o profissional o aperfeiçoamento e atualização dos 

conhecimentos técnico-científicos, bem como de sua cultura geral, com vistas ao bem comum. 

Em termos de relação horizontal, o profissional deve zelar pela boa imagem e pelo 

exercício adequado da profissão, tanto em relação a si quanto aos seus pares. Em adição, 

pauta o exercício profissional zelando pela justiça, competência técnica e social, 

responsabilidade no trato com o outro e a coisa em si e honestidade. Em suma, o profissional 

de saúde não deve ser conivente com erros técnicos, infrações éticas e com o exercício 

irregular e ilegal da profissão.  

Tem obrigação de preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da 

profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade, pela sua reputação 

profissional. 

No tocante à relação com profissionais de outras áreas deve respeitar e exigir respeito 

em relação ao campo de atuação de cada profissão, podendo recusar funções que não sejam da 

sua competência. 

Quanto à relação com os serviços empregadores, deve-se lealdade à instituição, 

zelando pelo bom nome da mesma, porém quando verificada conduta criminosa por parte da 

organização é dever de qualquer profissional denunciar às autoridades competentes. É mister, 

em se tratando de ética, recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência 

legal (COSTA, 2003). 
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15. BIOÉTICA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
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Segundo Rego (2009), a bioética pode ser definida como o estudo sistemático das 

dimensões morais das ciências da vida e dos cuidados em saúde, que emprega varias 

metodologias éticas em um ambiente interdisciplinar. A bioética se preocupa em analisar os 

argumentos morais a favor e contra determinadas práticas humanas que afetam a qualidade de 

vida e o bem estar dos humanos e dos outros seres vivos e a qualidade de seus ambientes, e 

em tomar decisões baseadas nas análises anteriores. 

O nascimento da bioética está relacionado a dois marcos fundamentais: o primeiro 

seria a reflexão do oncologista estadunidense Van Ressenlaer Potter, que em 1970 propôs o 

nome e a concebeu como a ponte entre a ciência da natureza e as humanidades, enfatizando a 

importância entre os conhecimentos biológicos e os valores humanos; e o segundo, a 

fundação do Kennedy Institute of Ethics, pelo ginecologista e obstetra holândes André 

Hellegers, na cidade de Washington nos Estados Unidos, também em 1970 (REGO, 2009). Os 

dilemas criados pelos avanços da Medicina foram os pontos que impulsionaram o 

desenvolvimento da Bioética (BONAMIGO, 2012). 

No Brasil, a bioética surge formalmente após a promulgação da Constituição Federal, 

em 1988. O primeiro marco do nascimento formal da bioética no Brasil é representado pela 

aprovação pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), da Resolução 01 de 1988, a primeira 

tentativa de criar uma regulamentação ética para a realização de estudos envolvendo seres 

humanos como sujeitos. O segundo marco está relacionado à publicação do primeiro número 

da revista Bioética, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em 1993. Esse marco foi de 

grande relevância, inclusive por contar com um componente não médico em seu conselho 

editorial. Tão importante quanto o segundo, o terceiro marco foi a criação da Sociedade 

Brasileira de Bioética (SBB), em 18 de fevereiro de 1995. Assim, a bioética passou a contar 

com uma organização comprometida com sua divulgação. A partir da criação da SBB, 

congressos são realizados regularmente. O primeiro foi realizado em São Paulo, no ano de 

1996. 

Segundo Fortes & Zoboli (2003), a partir do V Congresso Mundial de Bioética, 

realizado em Brasília no ano de 2002, houve uma progressiva aproximação entre Bioética e 

Saúde Pública. A partir desse ponto a Bioética passou a ser importante em dois campos 

distintos da saúde Pública: pesquisa com seres humanos e aplicação de recursos. Segundo 

Bonamigo (2012), além desses campos, a judicialização também passa a ter impacto no 

orçamento da Saúde Pública, já que a procura pelo direito de tratamentos não previstos ou 

disponíveis ao orçamento do Estado tem crescido paulatinamente. 
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16. QUALIDADE DE VIDA: ASPECTOS CONCEITUAIS 
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Observa-se nas últimas décadas que houve um aumento na preocupação com a 

qualidade de vida, tanto a nível pessoal quanto no ambiente empresarial. Essa reflexão se 

fortalece a partir da percepção de que o desempenho dos trabalhadores está fortemente 

relacionado com a sua qualidade de vida.  

No entanto, a preocupação como estilo de vida já vem sendo discutida durante muitos 

anos. Sócrates, por volta de 400 a.C., já parafraseava essas ideias (ANDUJAR, 2006).  

Segundo alguns autores, o termo qualidade de vida foi mencionado pela primeira vez 

pelo Presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, em 1964, onde afirmou que os 

objetivos de uma nação não podem ser mensurados através do balanço bancário, mas sim, da 

qualidade de vida proporcionada às pessoas (FLECK et al., 1999). Não existe consenso na 

literatura quanto ao primeiro uso da expressão. Outros autores atribuem sua origem ao 

economista inglês Arthur Cecil Pigou, no ano de 1920, em sua obra que versava sobre 

economia e bem-estar de classes sociais mais pobres (WOOD-DAUPHNEE, 1999). 

Kluthcovsky et al. (2007) destacam que na obra de Pigou tal expressão não foi valorizada, 

tendo sido ignorada até meados da década de 1960, logo depois sendo pronunciado pelo 

Presidente dos Estados Unidos Johnson. 

Segundo Minayo et al. (2000), a qualidade de vida boa ou excelente, pode ser 

conceituada como aquela que ofereça um mínimo de condições para que os indivíduos nela 

inseridos possam desenvolver o máximo de suas potencialidades, sejam estas: viver, sentir ou 

amar, trabalhar, produzindo bens e serviços, fazendo ciências ou artes.  

A construção de uma definição do termo ―Qualidade de Vida‖ ainda se depara com 

dificuldades, visto a interdisciplinaridade que aborda. Segundo Kogien (2012), essa falta de 

consenso em torno do conceito permitiu que nas últimas décadas uma miríade de significados 

para a qualidade de vida surgisse nos inúmeros trabalhos científicos. 

Para atender essas demandas teóricas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) reuniu 

um grupo de pesquisadores na tentativa de elaborar um conceito claro e conciso sobre 

qualidade de vida. Os esforços deste grupo resultaram, em meados da década de 1990, em 

uma definição, entendendo qualidade de vida como a ―percepção do indivíduo de sua posição 

na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores em que vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações‖ (WHOQOL GROUP, 1995, p.1405).  Tal 

assertiva reflete a visão de que qualidade de vida refere-se a uma avaliação subjetiva 

incorporada em um contexto cultural, social e ambiental distinto (WHOQOL GROUP, 1995). 
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Trata-se, portanto, de uma visão bastante genérica, pois depende do ponto de vista que 

cada pessoa tem sobre si e do meio onde vive. Mesmo assim, tal definição é a mais utilizada 

no meio acadêmico. 

Se a busca por um consenso pela conceituação de qualidade de vida é um desafio, o 

consenso pela padronização dos elementos utilizados para a mensuração do construto também 

o é. Os diversos e diferentes estudos que utilizaram suas próprias e peculiares concepções 

sobre qualidade de vida também utilizaram elementos próprios e distintos para mensurá-la ou 

avaliá-la de acordo com seus interesses ou objetivos.  Na revisão de literatura conduzida por 

Cummins (1996) foram identificados mais de mil aspectos ou elementos diferentes que 

avaliavam o grau de qualidade de vida de um indivíduo. 

Embora haja esta vasta gama de variáveis utilizadas para avaliar o construto, alguns 

elementos fundamentais se destacam na literatura como requisitos básicos e essenciais para a 

concepção de uma definição e avaliação aceitável (CUMMINS, 1996). Esses mesmos 

elementos foram utilizados pelo grupo da OMS para a elaboração de seu conceito genérico 

sobre qualidade de vida, tendo maior destaque as concepções de multidimensionalidade, de 

subjetividade e de bipolaridade atrelados ao conceito (WHOQOL GROUP, 1995). 

Dentre os fatores que parecem interferir na percepção dos níveis de qualidade de vida 

de um indivíduo, o estresse, pela sua complexidade, parece ser um dos elementos com maior 

potencial para comprometer a qualidade de vida do homem contemporâneo. 
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17. ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

  



 

 

  



 

 

 

59 

A vida apresenta momentos que causam prejuízos emocionais às pessoas. Quando isso 

acontece, diz-se que se trata de uma situação estressora. Dependendo da maneira como se lida 

com a mesma pode-se ter como consequência o aparecimento de problemas de saúde. 

A palavra estresse tornou-se de uso corriqueiro, difundida por diferentes meios de 

comunicação. Usa-se como sendo a causa ou a explicação para inúmeros acontecimentos que 

afligem a vida humana moderna. A utilização generalizada do termo, sem maiores reflexões, 

simplifica o problema e oculta os reais significados de suas implicações para a vida humana 

como um todo. A palavra estresse originou-se no século XIX, quando engenheiros anglo-

saxões passaram a utilizá-la para indicar tensão resultante de uma força aplicada em um 

corpo, ou seja, o objeto se estressava até seu ponto de ruptura, testando assim sua resistência 

(SELYE, 1956). 

O estresse é quase sempre visualizado como algo negativo que ocasiona prejuízo no 

desempenho global do indivíduo. O estresse não deve ser entendido como uma condição 

estática, pois é um fenômeno bastante complexo e dinâmico. 

Para Selye (1956), o estresse é um elemento que faz parte da vida, por envolver o 

funcionamento global do indivíduo, tanto o físico quanto o psíquico e indica a capacidade de 

adaptação do organismo em avaliar e responder adequadamente ao meio ambiente. Está 

associado tanto às situações agradáveis como desagradáveis na vida de qualquer pessoa. 

Para Bernik(1997), o estresse é uma reação que o indivíduo experimenta (de acordo 

com suas crenças, valores e cultura) ao criar uma situação que ele não mais consegue 

suportar, provocando manifestações de ordem emocional, social e psicológica. 

O estresse vem sendo apontado como uma das causas de muitas doenças na sociedade 

moderna, tais como: hipertensão, infarto agudo do miocárdio, úlcera péptica, alcoolismo, 

insônia, entre outras (GOLEMAN; GURIN, 1997; BERNIK, 1997; PELLETIER apud 

GOLEMAN; GURIN, 1997; BACHION, 1998). 

Dentre os vários tipos de situações em que o estresse acomete o indivíduo, uma das 

mais importantes é o estresse no trabalho (YANES, 1993). 

O estresse ocupacional é produto da relação entre o indivíduo e o seu ambiente de 

trabalho, em que as exigências deste ultrapassam as habilidades do trabalhador para enfrentá-

las, o que pode acarretar um desgaste excessivo do organismo, interferindo na sua 

produtividade. Mas, não podemos descartar o componente individual do estresse ligado à 

personalidade e ao modo como a pessoa reage, interpreta e sente os acontecimentos de forma 

particular (SIQUEIRA; WATANABE; VENTOLA, 1995; BERNIK, 1997). Dilemas éticos 

vivenciados pelos ACSs podem contribuir para o aparecimento do estresse ocupacional, já 
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que os indivíduos se empenhariam em traduzir sua função de promotores da saúde em ações 

que possam modificar situações com as quais convivem. 

Assim, alguns autores tratando do estresse ocupacional, destacam o potencial nocivo 

que o trabalho pode ter na vida das pessoas, estando relacionado não apenas ao ambiente, mas 

principalmente à organização do mesmo, ou seja, também dependem de como se dão as 

relações no trabalho, o cumprimento da carga horária, a hierarquia etc. (SILVA, 1994; 

SIQUEIRA; WATANABE; VENTOLA, 1995; GOLEMAN; GURIN, 1997; BACHION, 

1998). 

Os agentes estressores ocupacionais variam de acordo com as atividades 

desenvolvidas pelo trabalhador. Estas podem ser de natureza física, química, biológica, 

psicológica e social resultando de fatores intrínsecos ou extrínsecos do indivíduo (BACHION, 

1998). 

O ser humano pode atenuar ou tolerar os efeitos danosos do estresse através do 

Coping, definido como sendo os mecanismos que o indivíduo desenvolve para enfrentar 

problemas ou situações ditas estressantes (PELLIETER, 1997). 

Levando em consideração o conceito de estresse ocupacional e de Coping conclui-se 

que determinadas profissões são, por natureza, potencialmente mais estressantes que outras 

(PELLIETER, 1997). 

A preocupação dos profissionais de Saúde com a própria saúde é recente. E isso em 

parte, deve-se à especificidade do grupo que concentra a atenção na assistência aos pacientes 

e aos assuntos relacionados ao aperfeiçoamento de sua atividade, no sentido de adquirir novos 

conhecimentos técnicos, uso de novos equipamentos e fármacos, entre outros, dispensando 

pouca ou nenhuma atenção consigo mesmo. 

A partir das inovações tecnológicas e do surgimento de doenças não curáveis os 

profissionais passaram a perceber com maior evidência, os riscos e agravos à saúde a que 

estão expostos no exercício de suas atividades, o que pode levá-los ao adoecimento e a morte 

(MENZIES, 1970). 

Este problema, apesar da magnitude que representa para os ACS, pode ser minimizado 

através do conhecimento dos fatores de risco e da correspondente aplicação de medidas 

preventivas. 
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18. A SAÚDE MENTAL E A REFORMA PSIQUIÁTRICA 
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A definição de saúde mental e de doença mental tem como base as crenças culturais da 

sociedade em que se observa o comportamento. Várias são as tentativas de definições 

observadas na literatura mundial. Segundo a American Psychiatric Association (APA) (1980), 

a saúde mental pode ser definida como: 

 

[...] sucesso simultâneo no trabalho, amor e criação, com a capacidade de resolução 

madura e flexível de conflitos entre instintos, consciência, outras pessoas 

importantes e a realidade 

 

Segundo Townsend (2002), a saúde mental pode ser definida como a adaptação bem 

sucedida a fatores de estresse do ambiente interno ou externo, evidenciada por pensamentos, 

sentimentos e comportamentos que são apropriados para a idade e congruentes com normas 

locais e culturais. 

Assim, teoricamente, pessoas que apresentassem disfunções em relação à saúde 

mental, poderiam ser diagnosticadas com algum grau de doença mental. Nos séculos 

passados, tais indivíduos eram considerados perigosos a sociedade e transportados a casas de 

correção, onde ficavam internados para tratamento. No entanto, ainda nos tempos remotos, 

essas instituições não trabalhavam com métodos curativos, sendo os doentes submetidos a 

ociosidade. Com o passar dos anos, devido ao avanço tecnológico, os doentes que 

apresentavam problemas com saúde mental passaram a ser tratados em Manicômios, 

instituições destinadas especificamente para esse tipo de doença. 

As pesquisas sobre o tratamento de pacientes com deficiência mental avançaram e 

novos conceitos foram se estabelecendo. Uma abordagem muito importante que foi 

considerada foi a da necessidade de, além da preocupação com a cura e a prevenção em 

relação a saúde mental, estabelecer a volta do convívio social dessas pessoas consideradas 

como doentes mentais à sociedade. Seria então o nascimento da Reforma Psiquiátrica. 

Entretanto, a parceria entre as expressões reforma e psiquiatria surgiu desde o próprio 

nascimento da psiquiatria. Segundo Tenório (2002), foram os ‗reformadores‘ da revolução 

francesa que delegaram a Pinel a tarefa de humanizar e dar um sentido terapêutico aos 

hospitais gerais, onde os loucos encontravam-se recolhidos junto com outros marginalizados 

da sociedade: 

 

Reza a lenda que, em 1793, Couthon (uma das três maiores autoridades da revolução 

francesa, ao lado de Robespierre e Saint-Just) teria inspecionado pessoalmente o 

hospital de Bicêtre, recém-assumido por Pinel. Após os primeiros contatos com os 

loucos, Couthon teria dado por encerrada a inspeção, dizendo ao responsável: ―Ah!, 

cidadão, você também é louco de querer desacorrentar tais animais? ... Faça o que 
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quiser. Eu os abandono a você. Mas temo que você seja vítima de sua própria 

presunção.‖ Ao que Pinel teria respondido: ―Tenho a convicção de que estes 

alienados só são tão intratáveis porque os privamos de ar e liberdade, e eu ouso 

esperar muito de meios completa-mente diferentes. 

 

Nesse sentido, as bases da Reforma Psiquiátrica foram apontadas desde o início das 

práticas psiquiátricas. No entanto, nas últimas décadas, a noção de reforma ganha uma 

inflexão diferente: a crítica ao asilo deixa de visar seu aperfeiçoamento ou humanização, 

vindo a incidir sobre os próprios pressupostos da psiquiatria, a condenação de seus efeitos de 

normatização e controle. A expressão reforma psiquiátrica passa então a exigir uma 

‗adjetivação precisa‘, denotando um movimento cujo início o autor situa na segunda metade 

da década de 1970 e que tem uma característica essencial: ―no Brasil da restauração 

democrática, sua característica dominante é o repto da cidadania de sujeitos obrigatoriamente 

tutelados. O desafio paradoxal da cidadania interditada‖ (TENÓRIO, 2002). 

Eis aí o ponto a isolar: o processo que denominamos reforma psiquiátrica brasileira 

data de pouco mais de vinte anos e tem como marca distintiva e fundamental o reclame da 

cidadania do louco: ―Embora trazendo exigências políticas, administrativas, técnicas — 

também teóricas — bastante novas, a reforma insiste num argumento originário: os ‗direitos‘ 

do doente mental, sua cidadania‖ (TENÓRIO, 2002). 
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19. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
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De acordo com Brasil (2009) o agente comunitário de saúde (ACS) pode ser 

considerado um personagem muito importante na implementação do Sistema Único de Saúde, 

o SUS. Esse grupo de trabalhadores surgiu para fortalecer a integração entre os serviços de 

saúde da Atenção Primária à Saúde e à comunidade. Atualmente existem mais de 200 mil 

agentes comunitários de saúde em atuação no Brasil, contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, com ações de promoção e vigilância em saúde (BRASIL, 

2009). 

O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 com a finalidade de viabilizar 

acesso ao atendimento público de saúde para a população brasileira. Antes do SUS era o 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) que promovia a 

assistência médica, sendo que era restrita às pessoas que contribuíssem com a previdência 

social. As pessoas que não contribuíssem eram atendidas apenas em serviços filantrópicos 

(BRASIL, 2009). 

Segundo Brasil (2005), onde estão observados os artigos da Constituição Federal de 

1988, o artigo 198 define que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e devem constituir um sistema único, organizado de acordo com 

as diretrizes a seguir: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; e participação da comunidade. Assim, o SUS precisa se organizar 

conforme alguns princípios, previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e na Lei 

nº 8.080/1990, para cumprir a tarefa de promover e proteger a saúde. Esses princípios são a 

universalidade, a integridade, a equidade, a participação da comunidade, a descentralização, a 

regionalização, e a hierarquização. A partir desses princípios a saúde pode ser estabelecida a 

toda a sociedade de forma justa e igualitária (BRASIL, 2009). 

Além disso, há de se conservar a questão da atenção básica de saúde. Nesse sentido, 

Brasil (2009) pondera: 

 

A Atenção Primária à Saúde (APS), também conhecida no Brasil como Atenção 

Básica (AB), da qual a Estratégia Saúde da Família é a expressão que ganha corpo 

no Brasil, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde (BRASIL, 2009, p.16). 

 

As ações, que são desenvolvidas por uma equipe de saúde, são dirigidas a cada pessoa, 

às famílias e à coletividade ou conjunto de pessoas de um determinado território. Segundo 

Brasil (2009), se a APS for bem estruturada e organizada, pode resolver os problemas de 
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saúde mais comuns e frequentes da população, reduzindo danos ou sofrimentos 

desnecessários, contribuindo para uma melhor qualidade de vida das pessoas acompanhadas, 

já que serão acompanhadas em seus próprios lares, com pessoas conhecidas e que muitas 

vezes condizem com mais confiança. Nesse sentido Brasil (2009) observa: 

 

A base do vínculo é o compromisso do profissional com a saúde daqueles que o 

procuram. Para o usuário, existirá vínculo quando ele perceber que a equipe 

contribui para a melhoria da sua saúde e da sua qualidade de vida. Há situações que 

podem ser facilitadoras ou dificultadoras. Um bom exemplo disso pode ser o horário 

e dias de atendimento da Unidade Básica de Saúde (UBS), a sua localização, ter ou 

não acesso facilitado para pessoas com deficiência física, entre outras coisas 

(BRASIL, 2009, p. 17). 

 

Nesse sentido o ACS será de grande importância para a equipe de saúde, já que faz 

parte da comunidade e da equipe de saúde. Foi pensando na organização e no fortalecimento 

da APS no País que o Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família como uma estratégia 

importante, já que a partir desta, a atenção à saúde é realizada por uma equipe composta por 

profissionais de diferente categoria, ou seja, multidisciplinar, trabalhando de forma articulada, 

que considera as pessoas como um todo, levando em conta suas condições de trabalho, de 

moradia, suas relações com a família e com a comunidade. Segundo Brasil (2009), cada 

equipe é composta, por pelo menos um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem 

ou técnico de enfermagem e ACS, cujo total não deve ultrapassar a 12 profissionais. Além 

disso, a equipe pode ser ampliada com a incorporação de profissionais de odontologia e outros 

profissionais, a partir da decisão do gestor municipal. 

De acordo com Brasil (2009), o agente comunitário de saúde é um personagem 

fundamental, já que está mais próximo dos problemas que afetam a comunidade. Ele 

normalmente se destaca pela capacidade de se comunicar com as pessoas e pela liderança 

natural que exerce. A ação do ACS favorece a transformação de situações-problema que 

afetam a qualidade de vida das famílias, como aquelas associadas ao saneamento básico, 

destinação do lixo, condições precárias de moradia, situações de exclusão social, desemprego, 

violência intrafamiliar, drogas lícitas e ilícitas, acidentes, entre outras. 

São ações importantes aos ACS segundo Brasil (2009, p. 25): 

 

Para realizar um bom trabalho, precisa: 

 Conhecer o território; 

 Conhecer não só os problemas da comunidade, mas      também suas 

potencialidades de crescer e se desenvolver social e economicamente;  

 Ser ativo e ter iniciativa;  
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 Gostar de aprender coisas novas;  

 Observar as pessoas, as coisas, os ambientes;  

 Agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. 

 

Resumindo, aos ACS estão os deveres de identificar áreas e situações de risco 

individual e coletivo; encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre  que necessário; 

orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde; acompanhar a situação 

de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados. A partir dessas ações a 

comunidade se torna mais próxima à saúde, melhorando a questão sanitária de toda uma 

população. 

No tocante ao trabalho do ACS na área de saúde mental, estes também representam 

grande importância à sociedade. A partir da promulgação da Lei 10.216, em 2001, que 

regulamenta a política de assistência à saúde mental no Brasil, o Ministério da Saúde tem 

estimulado a expansão institucional e comunitária de Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), na lógica da territorialização e apoiado nas diretrizes da desinstitucionalização e da 

cidadania do usuário com sofrimento mental. Os CAPS estão concebidos para funcionamento 

em rede, articulado aos serviços de saúde mental: Residências terapêuticas, Leitos 

psiquiátricos em hospitais gerais; Oficinas terapêuticas e de geração de renda, mas também 

com outros níveis de assistência do SUS (atenção básica e hospitalar) e com a comunidade.  

Desta maneira, a reinserção do paciente psiquiátrico na família e na comunidade se 

destaca como uma importante diretriz da Reforma Psiquiátrica no Brasil, aonde o núcleo 

familiar vem sendo considerado como unidade básica no processo de assistência e 

organização das ações de atenção à saúde mental, principalmente, no processo de trabalho da 

Atenção Básica, e em específico, da Estratégia Saúde da Família. Em relação à atenção 

básica, a Estratégia Saúde da Família (ESF), implantado há mais de dezessete anos no Brasil, 

tem adotado o modelo de assistência domiciliar, considerado estratégia importante para o 

cuidado em saúde, uma vez que as pessoas passam a ser atendidas em suas singulares 

necessidades e não por demanda. Essa estratégia de cuidado requer vários olhares frente à 

complexidade do cotidiano nos diferentes contextos, e solicita um pensamento sistêmico, já 

que o foco de cuidado é pautado pela consideração da maneira como a família funciona e se 

relaciona, pontos fundamentais no processo de atendimento. 
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Nesse sentido, a atenção básica precisa agir em consonância com a política de saúde 

mental tanto para a detecção, assistência e referência de pessoas em situação de sofrimento 

psíquico e doença mental, na tentativa de alcançar a maior parcela da população e manter sob 

controle o que se refere aos problemas com saúde mental. 
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20. METODOLOGIAS APLICADAS NO DECORRER DO TRABALHO 
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A tese tem início com um capítulo introdutório, abordando uma introdução geral sobre 

o tema escolhido e depois segue com o desenvolvimento de seis capítulos dissertativos. Esses 

capítulos abordam os temas: Conflitos Bioéticos na Prática dos Agentes Comunitários de 

Saúde, Confiabilidade De Um Questionário Para Avaliação Do Cotidiano Profissional De 

Agentes Comunitários De Saúde Na Prática Em Saúde Mental, Bioética De Proteção: A 

Percepção Laboral De Frequência E Ameaça No Cotidiano Profissional De Agentes 

Comunitários De Saúde Na Prática Em Saúde Mental, Qualidade De Vida E Bioética Em 

Agentes Comunitários De Saúde Na Área De Saúde Mental, e Saúde Mental E Fatores 

Psicossociais De Risco E Qualidade De Vida (SWS X WHOQOL) Em Agentes Comunitários 

De Saúde. Todos esses temas são explorados a partir de referenciais teóricos e pesquisas que 

vão do campo qualitativo ao campo quantitativo.  

A amostra utilizada em todo o desenvolvimento da tese foi constituída por 97 agentes 

comunitários de saúde que estavam sendo matriciados  em saúde mental da regional de saúde, 

nas regiões do Riacho Fundo I e II no Distrito Federal – Brasil. Foram critérios de inclusão: 

ter participado do matriciamento em saúde mental. 

No tocante às considerações éticas, as escalas foram aplicadas em dezembro de 2012, 

em sala reservada, nas dependências dos centros de saúde. O projeto foi aprovado pelo comitê 

de ética da FEPECS/SES/DF sob nº 643/11, aprovado em 15/02/2012. Os 97 agentes 

comunitários de saúde que aceitaram participar do estudo assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido, sendo garantido o anonimato e sigilo das informações. 

Com a finalidade de garantir a confidencialidade do estudo, não foram divulgados os nomes 

das unidades de saúde da família que fizeram parte da presente investigação. 

Os dados sócio demográficos dos 97 Agentes Comunitários de Saúde revelaram que a 

maioria era constituída por mulheres (78,4%). A idade de quase metade do grupo se insere na 

faixa etária de 30 a 39 anos de idade (40,2%), 51% dos entrevistados eram casados. Dos 

entrevistados foi possível observar que 57,7% possui nível socioeconômico médio. O grupo 

está divido entre aqueles que desenvolvem trabalho básico (55,7%) ou médio (41,2%). A 

escolaridade da maioria do grupo é Ensino Médio completo (47,4%), tendo-se indivíduos com 

nível Superior completo (23,7%). A maioria absoluta dos agentes trabalha 40 horas semanais 

(97,9%) no turno matutino/vespertino (96,9%). A grande maioria desses trabalhadores tinha 

aproximadamente 7 anos de serviço no momento da pesquisa. 

No que se refere á análise de dados, eles foram analisados através do programa 

estatístico SPSS (versão 19 para Windows). Para todos os testes foi assumido o valor de 

p<0,05 como valor crítico de significância. 
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Em toda a tese foram desenvolvidos e aplicados alguns instrumentos avaliativos. 

Dentre os instrumentos utilizados estão o SWS Survey, instrumento desenvolvido com a 

finalidade de ser uma ferramenta que vai além o diagnóstico do estresse e da doença mental 

chegando próximo à prevenção por meio da detecção, antecipada, dos fatores, como falta de 

apoio, que podem impactar o indivíduo de forma negativa. Na década de 90, foi feita no 

Brasil a validação do SWS (stress, work, social) Survey (GUIMARÃES & GRUBITS, 2003). 

Outro instrumento utilizado nessa pesquisa foi o WHOQOL 100, que tem a finalidade 

principal de detectar os níveis de qualidade de vida dos indivíduos alvo da pesquisa. O 

WHOQOL é o nome do grupo de qualidade de vida criado pela Organização Mundial da 

Saúde para tratar de questões que envolvessem esse tema. Mais tarde, o nome do grupo se 

tornou o nome do questionário desenvolvido para mensurar qualidade de vida. Trabalha com 

4 grandes temas: Físico, psíquico, relações sociais, ambiente. 

Além desses instrumentos, foi desenvolvido e utilizado um questionário formado por 

duas subescalas construídas a partir de um estudo piloto com os 97 agentes comunitários. 

Esse questionário foi desenvolvido com o fim de identificar entre os ACS as principais 

observações dos trabalhadores sobre o cotidiano do trabalho dos ACS em específico. 

Como análises de dados foram realizadas análises de variâncias, testes de médias, 

análises de frequência, análise de Alpha Crombach, correlação de Pearson, Correlação 

Canônica, entre outras análises descritivas que foram utilizadas para extrair os resultados, 

servindo como base para discussões e conclusões.   

Por fim foi estruturado um capítulo conclusivo com discussões diversas sobre o 

trabalho realizado e com sugestões de possíveis soluções e alternativas para os problemas 

observados em todo o desenvolvimento da tese. 
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1. ESTUDO 1: CONFLITOS BIOÉTICOS NA PRÁTICA DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
1
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 Artigo no prelo da Revista Brasileira de Medicina. 
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Resumo 

 

O estudo buscou conhecer as principais dificuldades dos agentes comunitários de 

saúde em suas práticas laborais relacionadas à saúde mental da população assistida por estes. 

Foi feita uma investigação descritiva e qualitativa, utilizando a análise de conteúdo, a partir de 

uma pesquisa de campo com uma entrevista aberta que visou conhecer os problemas 

relacionados à prática em saúde mental. A pesquisa identificou conflitos bioéticos entre os 

princípios da justiça e equidade, autonomia e vulnerabilidade destes atores na atenção em 

saúde mental da população assistida. Verificou-se a necessidade de promoção, capacitação e 

qualificação no processo de matriciamento em saúde mental, dos agentes de saúde, para que 

estes exerçam seu papel de interlocutores de ações transformadoras na atenção básica. 

 

Palavras-chave 

 

Atenção Básica de Saúde. Conflitos. Bioética. Saúde Mental. Vulnerabilidade. 

 

Abstract 

 

The study sought to ascertain the main difficulties of community health workers in 

their employment practices related to mental health of the population assisted by them. We 

conducted a descriptive and qualitative research, using content analysis, from a field survey 

with an open interview which aimed to meet the problems related to mental health practice. 

The research identified bioethical conflicts between the principles of justice and equity, 

autonomy and vulnerability of these actors in the mental health care of the population served. 

There is a need for promotion, training and qualification in the process of matricial mental 

health, health workers, to enable them to exercise their role as interlocutors transformative 

actions in primary care. 

 

Keywords 

 

Basic Health Attention. Conflict. Bioethics. Mental Health. Vulnerability. 
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Aspectos históricos e legislativos dos agentes comunitários de saúde 

 

A figura de um indivíduo responsável por fazer o intermédio de instituições de saúde 

com a comunidade já era observada na Idade Média, em províncias da Europa, representada 

pelo inspetor sanitário. Segundo Rosen (1994), esses inspetores de saúde tinham a função, de 

em casos de pestes ou epidemias, organizar segregações temporárias e preventivas de pessoas 

que não apresentavam sintomas da doença, ou até mesmo organizar quarentenas, 

principalmente em embarcações. Além disso, o inspetor ficava responsável por vigilância 

generalizada de um território delimitado, com atribuições como desinfecção de domicílios, 

comunicação sobre a ocorrência de óbitos, entre outros (FOUCAULT, 1963; ROSEN, 1994). 

No Brasil, a figura do inspetor sanitário de saúde também aparece como um antecessor 

dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em meados do século XX. As ações desses 

indivíduos também se resumiam na intervenção da comunidade, em áreas demarcadas, sobre 

aspectos da saúde, como a comunicação e prevenção de doenças, a inspeção de áreas 

infectadas (hanseníase, por exemplo), medidas de quarentenas, dentre outras (CUNHA, 2002). 

Na passagem do século XIX para o século XX, observavam-se ações como a Criação de 

Conselhos, Inspetorias, Diretorias, e Serviços de Saúde Pública, na intenção de prevenir 

epidemias, como a de Febre Amarela no Rio de Janeiro. Exemplos dessas medidas são 

observados em dados históricos nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, com a separação 

dessas cidades em territórios ou zonas sanitárias de responsabilidade dos inspetores sanitários 

(LIMA, 1985; MEHRY, 1987; FLORES, 2007). 

No entanto, somente com a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

observa-se o aparecimento com mais força desse trabalhador. Nesse sentido, e como parte das 

ações para fortalecer o Programa Saúde da Família (PSF) o Ministério da Saúde cria em 1991 

uma política que deveria estender até a casa do cidadão brasileiro a assistência primária em 

saúde. Assim nasce o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) que, já no ano de 

1994, estava implantando na maior parte do território brasileiro. A proposta desse novo 

serviço era estabelecer uma ligação permanente entre o cidadão, sua família e a comunidade e 

a rede de assistência em saúde pública. O agente comunitário de saúde (ACS) deveria ter 

como base de atuação as dimensões técnica, que permite a aplicação dos saberes da 

epidemiologia e da clínica; a política, de forma a estender ainda mais o serviço do PSF em 

suas ações no campo da saúde coletiva, e a de assistência social, atingindo equitativamente a 

população em seu acesso aos serviços de saúde (LIMA et al., 2001). 
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Essa iniciativa de estruturação do PACS na década de 1990 e as características 

resultantes do trabalho do Agente Comunitário de Saúde o tornam um profissional 

diferenciado. Essa nova profissão surge a partir de iniciativas promissoras do programa de 

assistência social no Ceará sendo, seu resultado, considerado peculiar e promissor, já que o 

ACS mora e trabalha na mesma região na qual deve desenvolver atividades nas áreas da saúde 

e educação (THEISEN, 2004). 

Em 1997 a Portaria nº 1.886 (do Ministro da Saúde) regulamenta a implantação e 

operacionalização dos Programas de Agente Comunitário de Saúde e do Programa de Saúde 

da Família (BRASIL, 1997). Dois anos depois, em 1999, o Decreto Lei nº 3.189 dá forma ao 

exercício da atividade profissional de ACS fixando as diretrizes para o exercício da sua 

atividade profissional (BRASIL, 1999). 

Os ACS fazem parte do grupo de trabalhadores da atenção básica em saúde cujo foco 

é a manutenção da saúde do indivíduo, da sua família e da comunidade onde estes estão 

inseridos, são pessoas provenientes do próprio local de trabalho e moradia, na qual deve 

desenvolver atividades nas áreas da saúde e educação em saúde (THEISEN, 2004). 

O agente de saúde em sua função de servir como elo entre os serviços e a comunidade 

deve realizar visitas domiciliares frequentes com a função de estabelecer a ponte entre a 

família e as equipes de atenção básica, com vistas à promoção da saúde através do 

monitoramento de situações de risco que envolvem pessoas ou grupos específicos. Além 

disto, devem ter uma postura permanente de educadores que impedem o aparecimento de 

problemas de saúde evitáveis e vigilância sobre grupos com vulnerabilidades específicas. Esse 

trabalho deve ser acompanhado por avaliações permanentes tanto pelos ACS como pelas 

equipes que os acompanham (LIMA et al., 2001).  Dentro desta perspectiva, a proposta básica 

do PACS está, em um primeiro momento, em levar a cabo ações de educação em saúde e, 

caso seja necessário, busca de atendimento em postos de saúde ou, quando os cuidados 

ultrapassarem as capacidades de atendimento do ACS, busca de serviços especializados 

(MELAMEDI, 1998). 

 A evolução das atividades dos ACS se dá partir de políticas públicas em que as 

proposições para o Programa de Saúde da Família (PSF) foram, paulatinamente, 

amadurecendo e sendo colocadas em prática pelo governo federal na metade dos anos setenta 

e início dos anos oitenta. Fizeram parte do contexto de ações para cobertura e ampliação do 

acesso aos serviços de saúde a criação do Programa de Interiorização de Ações de Saúde e 

Saneamento (PIASS) de 1976, e o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde 

(THEISEN, 2004). Esses programas tinham como foco a melhoria da atenção em saúde em 



 

 

 

82 

regiões de baixa densidade populacional e pequenas cidades da Região Nordeste. Desta forma 

é possível inferir que tais políticas foram decisivas para o estabelecimento do ideário, em 

nível local ou regional, para o estabelecimento de programas em que os agentes comunitários 

de saúde passam a ser protagonistas da atenção básica em saúde como programa oficial do 

Ministério da Saúde, culminando no PNACS, em 1991 (SILVA & DAMASO, 2002). 

Hoje os ACS são incluídos numa equipe que conta com um médico, um enfermeiro e 

dois auxiliares de enfermagem. No entanto, seu papel está vinculado a algumas questões que 

são recorrentes como a discussão entre os membros da equipe sobre as suas atribuições e 

como estas devem estar sempre ligadas à realidade local, ao contexto cultural e econômico em 

que se encontra a comunidade e os diversos agentes com os quais interagem. Por outro lado 

com um olhar histórico desse sujeito, do meio em que se insere e do trabalho per si é possível 

apreender o ideário que constrói a figura do agente comunitário de saúde em seus momentos e 

contextos históricos. Assim, desde a proposição do Auxiliar de Saúde, no PIASS, em 1976, 

até o Programa de Saúde da Família, com as especificidades de uma metrópole, em 2001, 

como agente comunitário de saúde, embora com graus variados há duas características 

definidoras da relação do ACS com a comunidade: de um lado a capacidade técnica, embora 

limitada, que proporciona segurança aos indivíduos e suas famílias por representar a extensão 

dos ouvidos da equipe de saúde que pode atuar na prevenção e no atendimento dos mais 

variados tipos de problemas; de outro lado, é um dos personagens que conhece bem as 

preocupações, dificuldades e anseios da comunidade e que pode atuar politicamente no 

sentido de buscar modificações no ambiente e na qualidade de vida geral de indivíduos e 

coletividades (SILVA, 2001). 

Mesmo este profissional não possuindo a mesma capacitação técnica em função de 

não ter tido nenhuma formação científica sistemática, é possível diferenciar sua especificidade 

laboral dos outros trabalhadores dessa área porque, sob os auspícios da equipe atua em vários 

campos respondendo por questões sobre adoecimento e manutenção da saúde, educação da 

comunidade e prestação de informações, atuação em doenças preveníveis e assistência direta 

em problemas simples pelo contato permanente com a comunidade próxima. Para isso, ele 

deve realizar visitas domiciliares frequentes estabelecendo vínculos com aqueles a quem 

presta seu serviço de modo a facilitar as orientações em saúde, higiene e primeiros socorros 

em caso de emergência (SILVA, 2001). 
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Metodologia 

 

Esta investigação, do tipo descritivo e qualitativo, se insere em um estudo com 

trabalhadores da atenção básica, denominados de Agentes Comunitários de Saúde, da região 

administrativa do Riacho Fundo I e II, e Núcleo Bandeirante - DF. A coleta de dados foi 

realizada a partir de uma pesquisa de campo com uma entrevista aberta em que se buscou 

conhecer os problemas relacionados à prática em saúde mental. 

A escolha pela entrevista aberta foi devida à possibilidade de se investigar múltiplos 

aspectos das dificuldades cotidianas pelas quais passam os ACSs e como encaram os desafios 

específicos no atendimento a portadores de transtornos mentais. 

Para se avaliar o material das entrevistas, optou-se por usar a Análise de Conteúdo, 

que possibilita, objetivamente, sistematizar e quantificar o conteúdo das falas, com vistas à 

sua interpretação (BERELSON, 1971). A análise de conteúdo pode ser entendida como um 

conjunto de técnicas de análise de comunicação, que tem o objetivo de obter indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimento relativo às condições de 

produção e recepção destas mensagens por procedimento sistemático e objetivo de descrição 

de conteúdos das mensagens. 

O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da FEPECS/SES/DF sob nº 643/11, 

aprovado em 15/02/2012. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). 

 

a) Participantes 

 

Participaram da pesquisa 97 Agentes Comunitários de Saúde, com idade média de 20 a 

> 60, sendo 78,4% (DP = 37,89) mulheres. A amostra contou com ACS do Riacho Fundo I e 

II do DF. Os participantes foram convidados para as entrevistas até que o número esperado de 

pessoas fosse atingido. Todos os que aquiesceram ao pedido foram entrevistados. Não houve 

exclusões de participantes. 

 

b) Procedimentos para a coleta de dados 

 

Cada sessão de entrevista se iniciou com a explicação da pesquisa e a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido. Em seguida foi entregue a pergunta da entrevista 

aberta que teve a seguinte formulação: ―Identifique, de forma objetiva, quatro problemas 
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relacionados à sua prática em saúde mental‖. A função do participante era ler atentamente a 

questão e responder da forma que melhor lhe conviesse. As entrevistas foram individuais de 

maneira a se obter maior controle na coleta de dados e nenhum participante foi entrevistado 

mais de uma vez. A pergunta foi a mesma para todos os participantes. Nenhum participante 

foi excluído da amostra. 

 

Resultados e interpretação das falas 

 

Os dados sócio demográficos dos 97 Agentes Comunitários de Saúde revelaram que a 

maioria era constituída por mulheres (78,4%). A idade de quase metade do grupo se insere na 

faixa etária de 30 a 39 anos de idade (40,2%), 51% dos entrevistados eram casados. Dos 

entrevistados foi possível observar que 57,7% possui nível socioeconômico médio. O grupo 

está divido entre aqueles que desenvolvem trabalho básico (55,7%) ou médio (41,2%). A 

escolaridade da maioria do grupo é Ensino Médio completo (47,4%), tendo-se indivíduos com 

nível Superior completo (23,7%). A maioria absoluta dos agentes trabalha 40 horas semanais 

(97,9%) no turno matutino/vespertino (96,9%). A grande maioria desses trabalhadores tinham 

aproximadamente 7 anos de serviço no momento da pesquisa. 

Foram realizadas três leituras das falas de cada participante objetivando analisar e 

interpretar seus conteúdos para seleção das unidades de contexto, derivadas das principais 

representações sobre dificuldades vivenciadas na prática que o Agente Comunitário de Saúde 

se depara com assuntos relacionados à saúde mental. Nesta fase, evitou-se fazer inferências 

sobre os conteúdos das falas de modo que as categorias fossem nomeadas e pudessem 

evidenciar a forma como os participantes representam sua prática na saúde mental. 

Na fase seguinte procedeu-se a discussão sobre os conflitos bioéticos que os ACS 

vivenciam na prática da assistência comunitária em saúde. Esta etapa foi guiada pelos 

pressupostos bioéticos, tais como: equidade, igualdade, integralidade, entre outros, de modo a 

interpretar os conteúdos das falas à luz do princípio da justiça. 

As falas foram agrupadas em sete categorias de modo a facilitar o entendimento de seu 

conteúdo, dando aos pesquisadores a capacidade de identificar os elementos comuns presentes 

em cada entrevista. 

Cada participante foi identificado pela letra P e o número que correspondeu à 

sequência das entrevistas, de modo que para o primeiro entrevistado foi dada a sigla de P1, 

para o segundo P2 e assim por diante. 
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Quadro 1: Categorias de problemas relacionados à prática dos ACSs de acordo com o número de respostas. 

Categorias Problemas Descritos pelos ACS 

Categoria A Dificuldades com os psicofármacos 

Categoria B Falta de vagas nos serviços de referência 

Categoria C Dificuldades nos encaminhamentos 

Categoria D Dificuldades na orientação de usuários e familiares e reconhecimento do transtorno mental 

Categoria E Falta de ferramentas para apoio aos familiares 

Categoria F Treinamento deficitário em saúde mental 

Categoria G Deficiência na adesão ao tratamento 

Fonte: Elaboração própria. 

 

a) Categoria A – Dificuldades com os psicofármacos 

 

Esta categoria agrega as respostas relacionadas ao acesso, utilização, falta e 

compreensão sobre o uso de psicofármacos tanto pelos usuários como pelos ACSs. As 

preocupações destes estão diretamente relacionadas ao fato de que há períodos em que o 

fármaco não está disponível na rede de dispensação em função de falhas e vícios no 

procedimento de aquisição e distribuição pelos órgãos competentes. 

É de suma importância que qualquer profissional da saúde seja reforçado 

positivamente como decorrência de sua intervenção. No entanto, como o ACS está na ponta 

do processo, ele se sente muito mais próximo e ligado ao usuário e à sua família. Isso faz com 

que os problemas dos seus assistidos passem a ser, em certa medida, também seus problemas. 

São eles quem lhes perscrutam as queixas inicialmente e buscam auxílio em sua equipe 

sempre na esperança de breve solução. Quando os problemas dos usuários de saúde mental 

podem ser resolvidos ou aliviados pelo uso de substâncias químicas prescritas e nem sempre 

essas substâncias estão disponíveis prontamente, novas queixas são ouvidas em tom de 

reclamação. É como se dependesse dos ACS e seus parcos recursos a obrigatoriedade de 

solucionar problemas de instâncias superiores, criando nele um sentimento de frustração 

permanente. Um peso a mais que acabam por carregar na difícil tarefa do cuidado. 

Pode-se perceber isso na fala de P8: ―A maioria das pessoas que utiliza medicamentos 

psiquiátricos e depressivos que necessitam de retorno e acompanhamento tem dificuldades.‖ 

E assevera P42 sobre substâncias de uso contínuo e para as quais o usuário precisa de acesso 

fácil: ―Paciente com dependência de remédios controlados para controle emocional.‖ Aliado 

a essas falas foi relatado por 32 participantes a ―falta de medicamentos na rede‖. A não 

disponibilização do fármaco é forte contribuidor para um serviço de saúde moroso e de baixa 
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qualidade. Em contrapartida, a locomoção a uma farmácia pública é igualmente importante. 

Psicofármacos têm uso controlado e nem todas as farmácias dispõem dos mesmos, assim os 

usuários precisam se deslocar até um Centro de Atenção Psicossocial mais próximo para 

pegar a substância prescrita. Essa é a queixa de P54: ―A medicação é muito falha no posto.‖ E 

P16 acrescenta: ―devido o acesso não ter transporte para chegar até a saúde mental.‖. Isso 

pode levar, de acordo com a visão de P3 ao ―automedicamento por paciente‖. Sabe-se que é 

comum usar os comprimidos de algum conhecido ou de algum membro da família de forma a 

suprir necessidades imediatas e com os sabidos riscos desse comportamento. 

 

b) Categoria B – Falta de vagas nos serviços de referência 

 

Foram incluídas nesta categoria trinta e três referências que apontam dificuldades 

relacionadas ao apoio especializado e ao acolhimento na rede. A ênfase das respostas dos 

participantes é na falta de vagas ou locais para tratamento em saúde mental (rede de 

referência). As preocupações dos ACSs são pertinentes na medida em que apontam para um 

grave e crônico problema na assistência aos portadores de transtornos mentais na rede pública 

do Distrito Federal. Nas palavras do P75: ―Há falta de vagas nas especialidades de saúde 

mental em toda a rede e os pacientes reclamam muito‖. Foram 24 referências a este problema, 

o que demonstra a urgência de melhor atenção do serviço público a esta parcela de assistidos. 

Mais uma vez o ACS sofre a pressão dos usuários por resolutividade, mas se depara 

com CAPS que trabalham no limite da capacidade e não conseguem absorver a grande 

demanda por atendimento. Para P81 ―a fila de espera é muito grande‖ e não é possível, 

muitas vezes, o acompanhamento continuado, como esse participante mesmo diz ―nem 

sempre dá pra marcar o retorno às consultas‖. P27 vai além: ―marcar consulta para 

psiquiatra no Gama é quase impossível‖. Percebe-se, portanto, que a falha na atenção básica 

deixa sua marca na fala de P17 quando afirma: ―a gente se sente impotente e não sabe a quem 

recorrer‖. 

A relação entre o número pequeno de vagas e a escassez de profissionais é 

notadamente motivo de inquietação. Foram 49 referências sobre a falta de pessoal qualificado 

em saúde mental. A fala de P62 resume estas queixas: ―sinto-me incapaz de ajuda-los nesse 

sentido pela falta de profissionais.‖ 

Outro fator que se soma a esse contexto é o fato de alguns usuários buscarem por 

consulta na rede particular e, posteriormente, tentar trocar a receita na rede pública. A fala de 

P9 é um retrato disto: ―quando atendido na rede particular o paciente volta para a rede 
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pública para trocar receita.‖ Essa fala é complementada por P25 ―temos dificuldades imensas 

para trocar receitas de medicações controladas‖. 

 

c) Categoria C – Dificuldades nos encaminhamentos 

 

Um problema crônico na rede de saúde mental é a escassez de profissionais para 

atendimento à população. O Distrito Federal não dispõe de uma rede ampla de psicólogos, 

enfermeiros, médicos e assistentes sociais para suprir a demanda por atendimento às inúmeras 

necessidades da comunidade. A falta de vagas no serviço público é decorrência direta da falta 

de profissionais. Nesta categoria foram incluídas as falas relativas aos percalços no 

encaminhamento de usuários de saúde mental para serviços de referência para primeira 

consulta e acompanhamento de doentes crônicos. Esse problema se reflete diretamente na 

capacidade resolutiva do ACS que é, muitas vezes, o elemento da ponta da linha no processo 

de promoção da saúde. 

A maioria dos entrevistados (74%) relatou que, ao identificar a necessidade de 

cuidados em saúde mental, não encontram vagas em CAPS ou ambulatórios para portadores 

de transtornos mentais. Essa queixa tão frequente é resultado direto da carência de serviços e 

impede a fluidez e agilidade na resolução do sofrimento mental da população. O indivíduo e 

sua família são afetados diretamente pela perpetuação de problemas que poderiam ser 

minimizados com a atenção especializada da equipe de saúde mental e o acompanhamento 

continuado das equipes da atenção básica. 

Percebe-se, como traduzido pela fala de P46, a ―dificuldade em encaminhar pacientes 

para a psiquiatria‖ e ―indicar para as famílias um local para tratamento‖ (P59). Isso resulta 

num problema que está além da capacidade estratégica do ACS e sua equipe. Como expresso 

por P12: ―nunca consigo atendimento aos pacientes‖. Isso parece instaurar uma sensação de 

desamparo institucional que poderia levar ao desinteresse por usuários da saúde mental e, 

como consequência, aumentar o abandono dessa clientela. Percebe-se isso na fala de P22: 

―para quem encaminhar os pacientes com problemas mentais?‖, ou como diz P34: ―não tem 

como enviar um paciente para atendimento‖. Pode-se concluir que, se não há serviço para 

referenciar a clientela, o movimento em direção à busca por soluções pode ser interrompido e 

um comportamento de aceitação passiva contaminar não só o ACS, mas sua equipe. 

 

d) Categoria D – Dificuldades na orientação de usuários e familiares e 

reconhecimento do transtorno mental 
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Nesta categoria foram reunidas as falas sobre obstáculos ao diálogo e ao entendimento 

do que se passa com a comunidade. A relação profissional satisfatória inclui a capacidade de 

orientar corretamente os usuários de transtorno mental e sua família. Quando a formação 

técnica é precária, muitos percalços serão interpostos na relação do profissional com a 

comunidade. Treze participantes (13%) apontaram dificuldades na comunicação com os 

usuários ou suas famílias e quarenta e seis (46%) em identificar se há necessidade de cuidado 

pela equipe de saúde mental. De um lado, a agressividade, o nervosismo e a baixa acuidade na 

expressão das próprias queixas, como aponta P23: ―paciente que se descontrolam facilmente 

diante de um problema‖ ou nas palavras de P79: ―pessoas visivelmente agressivas 

verbalmente‖ e P52 ―eles ficam muito nervosos‖. De outro, o parco entendimento do ACS 

sobre os sintomas apresentados pelo usuário ou sua família, são fatores que agregam peso na 

hora da interação com a comunidade: ―sinto dificuldade em entender a necessidade do 

paciente‖ (P33). 

O não entendimento sobre comportamentos disruptivos pode impedir a sua associação 

com a necessidade de cuidado pelas equipes da atenção básica e de saúde mental, em função 

de classificações de senso comum a que estão sujeitas as avaliações dos ACS: ―tenho 

dificuldade de abordagem dos pacientes‖ (P88). Essa é a queixa de P12: ―não sei identificar o 

problema do temperamento do paciente‖ e P17: ―não temos orientação quanto ao tratamento 

e encaminhamento dos pacientes‖. 

 

e) Categoria E – Falta de ferramentas para apoio aos familiares 

 

Nesta categoria foram incluídas as falas sobre a dificuldade no apoio às famílias e a 

difícil tarefa de engajamento destas nas ações de saúde dirigidas ao membro doente. Foram 

catalogadas trinta e oito falas sobre esses conflitos. 

Esta dimensão é refletida na fala de P42: ―temos o preconceito dos próprios 

familiares‖, além de ―dificuldades de relacionamento com a família‖. Somado a isso, o 

próprio engajamento da família nem sempre é suficiente para contribuir no sucesso do 

tratamento: ―as famílias não estão preparadas para lidar com seus pacientes‖ (P09) ou ―os 

familiares deixam os pacientes soltos‖ (P67). Ainda, as dificuldades de relacionamento dos 

familiares entre si e com seus membros doentes leva, em alguns casos, ao abandono do 

tratamento nos serviços de saúde, revelando a ―dificuldade que a família tem para cuidar‖ 

(P72). 
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f) Categoria F – Treinamento deficitário em saúde mental 

 

Esta categoria foi incluída após 32 participantes levantarem a questão da necessidade 

de treinamento para melhorar a abordagem à comunidade. Pode-se afirmar que o instrumental 

teórico do ACS o torna a parte mais vulnerável da equipe, já que este carece do vocabulário 

técnico, de conhecimento semiológico e tipológico, além do raciocínio em saúde mental. O 

duplo papel de participação social e agente de saúde pode não permitir o devido 

distanciamento e hierarquização na relação desse profissional com a comunidade. Isto o deixa 

susceptível ao prejuízo das ações junto aos familiares e usuários, e surge como um potencial 

gerador de mais um conflito na prática profissional. 

 

P52 aponta para esse problema: ―não recebemos treinamento para facilitar o trabalho 

dos ACS‖. Isto está de acordo com a opinião de P16: ―falta treinamento para identificar 

doenças como depressão, etc.‖ Contextualizando o ACS como membro da comunidade, P37 

lembra que as capacitações devem ter uma linguagem ―mais simples‖, no sentido de fornecer 

instrumentalização mínima para adequar melhor suas ações na comunidade. 

 

g) Categoria G – Deficiência na adesão ao tratamento 

 

A falta de programas voltados para os problemas relacionados aos transtornos mentais 

foi apontada como fator relacionado às deficiências na adesão ao tratamento. Além disto, os 

participantes relataram que não têm retorno das condutas ou diagnósticos da equipe, o que os 

deixa menos aprovisionados ainda no acompanhamento dos casos. Isso cria uma assimetria de 

difícil ajuste e reflete defeitos na comunicação entre os membros das equipes. Não havendo o 

retorno de informações sobre o atendimento para o ACS não há controle, por parte deste, de 

consultas, exames e encaminhamentos. 

Como P44 salienta: ―há falta de continuidade do tratamento‖ e ―não temos retorno, 

feedback dos pacientes já atendidos‖. Com isso pode se prolongar as dificuldades para 

identificação de quais ações devem ser desenvolvidas e quais instituições devem ser 

acionadas para dar suporte aos indivíduos e suas famílias. É interessante notar que a 

dificuldades de comunicação não tem apenas como consequência problemas na adesão, mas 

empobrece a relação do estado com sua população. 
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h) Aspectos bioéticos nos discursos dos agentes comunitários de saúde 

 

O Princípio da Não-Maleficiência, da justiça, do Estado insere-se nas categorias 

elencadas pelos ACS, como as dificuldades com os psicofármacos, dificuldades na orientação 

dos usuários e familiares, reconhecimento do transtorno mental e treinamento deficitário em 

saúde mental, nos remetendo ao papel das práticas educativas que estes atores devem ter na 

sua função laboral cotidiana com a comunidade assistida, funcionando como um ―educador 

popular‖, promotor de cidadania. 

A este respeito podemos questionar a política de formação dos ACS, fruto de vários 

debates entre o Ministério da Educação e da Saúde do Brasil, com produção do documento 

final: Referencial Curricular para Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde (Brasil, 

2004). Este curso mostra as fragilidades das informações nos temas da área da saúde mental, 

como foi demonstrado nas respostas do ACS, acarretando a estes profissionais o não 

desenvolvimento pleno dos princípios do SUS naquilo que se refere à ética de não lesão, isto 

é, o agente de saúde não deve agir com imperícia, imprudência ou negligência por falta de 

conhecimento, demonstrando assim uma omissão por parte do estado na capacitação e 

qualificação dos ACS. 

Esse problema com a falta de treinamento para capacitação dos ACSs também foi 

observado em trabalho realizado por Flores (2007) em onze municípios do Brasil, onde os 

ACSs entrevistados afirmam sentir-se com as mãos atadas diante da comunidade, pois as 

exigências em prol das soluções vão além da capacitação técnica. Nesse estudo, os ACSs 

manifestam uma vivência ambivalente, com sentimentos que atestam a sua utilidade e boa 

relação com a população, juntamente com o sentimento de sofrimento, de falha, de tristeza, 

entre outros, devido aos problemas encontrados com o cotidiano insatisfatório da saúde 

pública (falta de medicamentos, falta de treinamento técnico, falta de médico, etc.) em que 

estão inseridos. 

Lopes (2013), com trabalho realizado no período de novembro de 2011 até março de 

2013 em duas Regionais de Saúde do Distrito Federal (que de acordo com o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES (CNES, 2013), são compostas por 27 

unidades básicas públicas de saúde na sua rede de atenção), também contatou problemas no 

tocante a capacitação dos profissionais das Equipes de Saúde da Família – ESF, evidenciando 

a necessidade da criação de medidas para a resolução desse problema a partir do Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB). 
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Em trabalho realizado nas unidades básicas de saúde da família do Paranoá no Distrito 

Federal, com o objetivo de analisar as percepções dos Agentes Comunitários de Saúde frente 

às práticas de saúde mental, Álvares (2013), considerou que, apesar das dificuldades e falta de 

qualificação na área, os ACSs conseguem compreender e identificar o sofrimento mental e 

suas causas, e realizar ações em saúde mental. No entanto, os mesmos ACSs entrevistados 

afirmaram perceber a necessidade da capacitação em saúde mental para melhor atendimento. 

O Projeto de Expansão e Consolidação da Estratégia da Saúde da Família (PROESF) 

previu investimentos por parte do Banco Internacional para a Reconstrução e o 

Desenvolvimento (BIRD) da ordem de 275 milhões de dólares com igual contrapartida do 

governo brasileiro, para a organização e fortalecimento da atenção básica no Brasil. Uma das 

áreas de intervenção do PROESF diz respeito ao desenvolvimento de recursos humanos, à 

capacitação dos profissionais envolvidos, inclusive ACS (LIMA, 2005). É importante 

ressaltar que, a partir da vivência diária com a Atenção Básica de saúde, não é possível 

identificar o destino desta verba para a capacitação e qualificação dos ACS na área da Saúde 

Mental em Brasília. 

O Princípio da Justiça se insere nas categorias: falta de vagas nos serviços de 

referência; dificuldades nos encaminhamentos; falta de ferramentas para apoio aos familiares. 

Quando nos reportamos à justiça distributiva no SUS, especificamente a cobertura de 

atendimento do Programa de Saúde da Família em Brasília, nos deparamos com o pior índice 

de cobertura do país com cerca de 16,11%, isto demonstra a fragilidade que se encontra o 

ACS que pertence ao Programa de Saúde Família, ao Programa de Agentes Comunitários 

(PACS) e Equipe de Atenção Básica no Distrito Federal. 

Espera-se que a criação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na 

Atenção Básica (PMAQ-AB) em 2011 pelo Ministério da Saúde (Brasil 2011) com o objetivo 

de induzir a instituição de processos que ampliem a capacidade das gestões federal, estaduais 

e municipais, além das equipes de atenção primária, ofertando serviços que assegurem maior 

acesso e qualidade propicie uma Bioética de beneficência para os ACS já vulnerados e 

fragilizados em seu labor, marcando um momento importante e inovador na prática laboral 

destes atores. 

Segundo Lopes (2013), foi possível observar pouca preparação dos sujeitos 

participantes das equipes na fase de adesão ao PMAQ-AB; a visão parcial/equivocada sobre 

sua proposta; as fragilidades no monitoramento dos indicadores; os incipientes processos 

autoavaliativos; a inexistência de apoio institucional; a inadequação nas propostas de 

Educação Permanente; as condições de trabalho insatisfatórias, e a rede de apoio diagnóstico 
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deficitária. Esses pontos observados indicaram que o PMAQ-AB não foi, no período avaliado, 

fonte de mudanças nos processos de trabalho da equipe saúde da família- ESF. No entanto, 

vale ressaltar que o trabalho foi realizado em um período curto e a autora sugere novos 

estudos para uma avaliação conclusiva. 

 

Conclusão 

 

A bioética de proteção proposta pela escola chilena, tendo como defensores os 

professores Miguel Kottow e Fermin R Schramm pode, neste momento, ser o eixo de 

discussão na saúde pública que responde pelos novos desafios da atenção primária, pois a 

responsabilidade protetora implica necessariamente no controle dos resultados das políticas 

públicas empregadas, isto é, na avaliação do desempenho institucional e de seus funcionários 

(SCHRAMM, 2003), aqui nos reportamos aos ACS e suas dificuldades laborais.  

A pesquisa identificou conflitos bioéticos entre os princípios da justiça e equidade, 

autonomia e vulnerabilidade destes atores na atenção em saúde mental da população assistida. 

Verificou-se a necessidade de promoção, capacitação e qualificação no processo de 

matriciamento em saúde mental, dos agentes de saúde, para que estes exerçam seu papel de 

interlocutores de ações transformadoras na atenção básica. 

A bioética se preocupa em analisar os argumentos morais a favor e contra 

determinadas práticas humanas que afetam a qualidade de vida e o bem estar dos humanos e 

dos outros seres vivos e a qualidade de seus ambientes, e em tomar decisões baseadas nas 

análises anteriores (REGO, 2009). Assim, observa-se a necessidade de um olhar mais 

aprofundado nas questões de trabalho dos ACS. Isso porque os mesmos procuram efetuar 

melhoras em seus trabalhos, no entanto, esbarram com barreiras relacionadas ao 

conhecimento, às dificuldades financeiras e também laborais, e ainda por dificuldades de 

acesso aos campos governamentais onde as mudanças poderiam ocorrer. 

Visto isso, senhor se faz verificar os princípios da bioética de proteção que articula 

sobre ações políticas associadas aos diversos campos de conhecimento e desenvolvimento 

humano. Para Schramm & Kottow (2001), a proteção é conceituada pelos dois autores como 

"a atitude de dar resguardo ou cobertura a necessidades essenciais, quer dizer, aquelas que 

devem ser satisfeitas para que a pessoa afetada possa atender a outras necessidades ou 

outros interesses". Assim, o princípio de proteção pode ser entendido como um princípio 

moral mínimo e ao mesmo tempo suficientemente abrangente para que as condições básicas 
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de sobrevivência sejam garantidas em todas esferas e para todos os cidadãos envolvidos, 

como é o caso do ACS. 
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2. ESTUDO 2: CONFIABILIDADE DE UM QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO 
DO COTIDIANO PROFISSIONAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA

PRÁTICA EM SAÚDE MENTAL

2Artigo publicado na Acta Paulista de Enfermagem
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Resumo 

 

A prática laboral dos agentes comunitários de saúde em saúde mental tem despertado 

nestes atores questões bioéticas no tocante às percepções e ameaças que estes se defrontam no 

cotidiano laboral. Assim, revela-se pertinente a construção de instrumentos que permitam 

avaliar questões que envolvam a percepção e ameaças que estes se deparam em seu cotidiano 

nas práticas com o sofrimento psíquico por estes profissionais no âmbito do labor na atenção 

básica. O objetivo desse trabalho foi demonstrar confiabilidade de uma escala dupla 

construída a partir de um estudo piloto com agentes comunitários de saúde. A metodologia 

utilizada foi a investigação metodológica, de construção e validação de escala, desenvolvida à 

junto de 97 agentes comunitários de saúde nas cidades da região administrativa de Brasília, 

Riacho Fundo I e II.  Como resultados observou-se que a análise de consistência interna da 

escala percepção revela bons valores de alpha cronbach (0,76 no global e superiores a 0,75 

para as diferentes dimensões). A análise fatorial apresenta uma solução com três fatores, 

tendo este significado racional. Foi possível concluir que a escala revela boas propriedades 

psicométricas, apresentando elevado potencial e confiabilidade para utilização em 

investigações futuras. 

 

Palavras-chave 

 

Agentes comunitários. Atenção Básica. Bioética. Confiabilidade. 

 

Abstract 

 

The working practices of Community Health Workers in Mental Health has awakened 

these actors bioethical issues regarding the perceptions and threats they face in everyday 

work. Thus proves relevant building tools for assessing issues involving the perception and 

threats that they face in their daily practices with psychological distress among these 

professionals within the labor in primary care. The aim of this study was to demonstrate the 

reliability of a dual scale constructed from a pilot study with community health workers. The 

methodology used was a methodological study was conducted along the 97 community health 

workers in the cities of the administrative region of Brasilia Creek Fund I and II. As a result it 

was found that analysis of internal consistency of the scale shows good perception Cronbach's 

alpha values (0.76 and in total higher than 0.75 for the different dimensions). Factor analysis 
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provides a solution with three factors, and these rational meaning. It was concluded that the 

scale shows good psychometric properties, with reliability and high potential for use in future 

investigations. 

 

Keywords 

 

Community Outreach. Primary Care. Bioethics. Reliability. 

 

Introdução 

 

A saúde mental é vista como um grande campo de conhecimento, congregando várias 

ciências e categorias profissionais, justamente na tentativa de observar, investigar e perceber o 

homem num enfoque dinâmico. Esse enfoque pode envolver aspectos familiares, sociais, 

psicológicos e psicopatológicos (MARÇAL, 1996). A partir desse princípio multidisciplinar, 

o Sistema Único de Saúde (SUS), surge, com uma perspectiva de integralidade e 

regionalização, tendo na atenção básica a porta de entrada de todos os agravos de saúde.  

O conceito de atenção básica se diferencia do conceito de atenção primária de saúde 

em suas concepções. No entendimento do Ministério da Saúde, em consonância com os 

princípios do SUS, não há distinção entre as vertentes atenção básica e atenção primária de 

saúde, definindo a atenção básica como um ―conjunto de ações de caráter individual ou 

coletivo, situadas no primeiro nível de atenção nos sistemas de saúde, voltadas para promoção 

de saúde, prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação‖ (BRASIL, 2004:5). 

Ao observar magnitude de problemas mentais na população brasileira, percebe-se que 

também as equipes de atenção básica se deparam em seu cotidiano com problemas 

relacionados à saúde mental. Assim como recomenda o Relatório Sobre a Saúde no Mundo 

(2001), a inclusão de ações de saúde mental na atenção básica foi tema discutido na III 

Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM). A proposta aprovada recomenda a 

capacitação em saúde das equipes do Programa Saúde da Família (PSF), a inclusão de equipes 

multiprofissionais de saúde mental para atender junto as Equipes de Saúde da Família (ESF) e 

inserção da ficha específica para coleta de dados sobre os portadores de sofrimento psíquico 

atendidos pelas ESF (MEDEIROS, 2005). 

Nesse contexto organizacional, é que a reforma da assistência psiquiátrica no Brasil 

empreende seus primeiros passos junto à atenção básica.  A reforma da assistência 

psiquiátrica é processo político, social e histórico complexo, composto de atores, instituições 
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e forças de diferentes origens. Só foi bem sucedida nos locais onde foram implantados 

programas de acompanhamento intensivo e continuado na comunidade. Por isso, a 

importância da interface entre as redes de saúde mental representadas pelos serviços 

substitutivos como CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), residências terapêuticas, centros de convivência e centros de saúde 

(ambulatórios), representando a atenção básica de saúde.
 

O bom resultado obtido na Região Nordeste com o PSF fez com que se expandisse 

pelo resto do País e levou a uma melhora na atenção básica e a criação dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) (MEDEIROS, 2005). O ministério da Saúde informa através 

do seu portal que o número de ACS em Brasília é de 849 cadastrados em dezembro de 2012. 

(BRASIL, 2012). 

A prática cotidiana dos ACS envolve questões que devem ser bem compreendidas já 

que esses profissionais dependem do apoio de outras categorias para seu bom desempenho e 

sustentabilidade (KLUTHCOVSKY, 2007). Por exemplo, a entrada nos ambientes domésticos 

perpassa por entrar em contato com os conflitos internos das famílias; a busca, nem sempre 

exitosa, por mediar a interação entre equipe de saúde e indivíduos; as ações que visam 

promover a saúde diante da resistência das pessoas em mudar hábitos prejudiciais da vida 

moderna; as crenças pessoais dos ACS sobre saúde que podem estar em dissonância com os 

conceitos científicos; as estratégias em lidar com o sentimento de impotência diante de 

situações socioeconômicas e culturais impeditivas de comportamentos saudáveis e os entraves 

ao trabalho que surgem pelas dificuldades no relacionamento com a equipe a qual eles se 

referenciam (PEDROSA & TELES, 2001; NUNES et al., 2002).  Esses e outros problemas 

constituem instâncias com as quais os ACS têm que lidar em seu cotidiano laboral, originando 

com isto questões bioéticas vividas por estes atores, com consequente reflexão sobre as novas 

práticas dos profissionais que atuam no PSF, reforçando assim a necessidade de uma aguçada 

sensibilidade e compromisso ético por parte dos profissionais da atenção básica (ZOBOLI & 

FORTES, 2004). 

Para verificar a realidade cotidiana no trabalho dos ACS é importante observar a 

opinião dos próprios agentes envolvidos nesse tipo de prática laboral. No contexto da gestão 

da saúde pública, o principal desafio encontrado é maximizar a qualidade dos serviços de 

saúde à sociedade sem deixar de respeitar as restrições orçamentárias. Sabe-se que a maior 

parte da população que utiliza os serviços de saúde pública são oriundas das camadas mais 

carentes e que não possuem alternativa para buscar atendimento particular de médicos e 

hospitais, bem como os recursos disponíveis à Saúde Pública nunca são suficientes à 
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crescente demanda (SANTOS, MARINS & SALOMON, 2009). Além da questão financeira, 

a qualificação da equipe de servidores, da adequada infraestrutura de trabalho e da habilidade 

e motivação dos funcionários, também representa importantes aspectos quando se observa a 

ótica do atendimento básico de saúde (TAJRA, 2007). 

Nesse sentido, a utilização de questionários é uma medida que aproxima a realidade 

dos indivíduos inseridos no contexto da saúde com a finalidade de desenvolver objetivos 

estratégicos e sugerir medidas para orientar o trabalho interdisciplinar dos agentes envolvidos 

na área de saúde pública. 

 

No entanto, um questionário deve ser devidamente elaborado para que se reproduza de 

forma confiável a realidade. Independente do tipo de pesquisa adotado, a base filosófica está 

normalmente fundamentada na visão de que a realidade é construída por indivíduos que 

interagem com seu mundo social (MERRIAN, 1998). Seguindo este raciocínio, a utilização de 

estudos empíricos é fundamental na construção da realidade. 

Estudos empíricos de um extenso grupo de disciplinas adotam o uso de questionários 

com o objetivo de compilar informações quantitativas de uma amostra populacional 

(LEONTITSIS & PAGGE, 2007). Um questionário avaliativo pode ser entendido como um 

conjunto de questões feito para gerar os dados necessários para se atingir os objetivos de um 

projeto (PARASURAMAN, 1991). 

Para identificar se um questionário é ou não confiável, pode-se utilizar programas 

estatísticos que, a partir das variáveis estudadas, confere um fator de confiabilidade da 

ferramenta de pesquisa. O coeficiente Alpha de Cronbach é um exemplo de teste utilizado 

para expressar, por meio de um fator, o grau de confiabilidade das respostas decorrentes de 

um questionário (ALMEIDA et al., 2010). 

Nesse sentido, esse trabalho teve o objetivo demonstrar confiabilidade de uma escala 

dupla construída a partir de um estudo piloto com agentes comunitários de saúde. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de estudo metodológico, de construção e validação de escala. Esse estudo foi 

antecedido por outro, de tipo qualitativo, desenvolvido junto de agentes comunitários, aos 

quais foi solicitado para responderem a pergunta aberta que teve a seguinte formulação: 

―Identifique de forma objetiva quatro problemas relacionados à sua prática em saúde mental‖. 
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Desse estudo resultou um conjunto de propostas que, para o presente estudo, organizámos em 

duas subescalas com 16 itens: 

 Sub escala 1: Pergunta guia: ―na minha prática em saúde mental ocorre‖, com 

possibilidade de resposta em formato Likert, variando de 1 (nenhuma ocorrência) a 5 

(sempre percebe); 

 Sub escala 2: Pergunta guia: Eu percebo como uma ameaça em minha prática laboral 

em saúde mental_, com possibilidade de resposta em formato Lickert, variando de 1 

(nenhuma ocorrência) a 5 (sempre percebe). 

 

Além dessas duas subescalas, o questionário também continha dados sócio 

demográficos; sexo, idade, estado civil, tempo de trabalho e local de trabalho: EPSF (Equipe 

de Programa de Saúde da Família) e EACS (Equipe de agentes Comunitários de Saúde).  

 

a) Amostra 

 

A amostra foi constituída por 97 agentes comunitários de saúde que estavam sendo 

matriciados em saúde mental da regional de saúde do Distrito Federal. O critério de inclusão 

foi ter participado do matriciamento em saúde mental. 

 

b) Considerações éticas 

 

A escala foi aplicada em dezembro de 2012, em sala reservada, nas dependências dos 

centros de saúde. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da FEPECS/SES/DF sob nº 

643/11, aprovado em 15/02/2012. Os 97 agentes comunitários de saúde que aceitaram 

participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo garantido 

o anonimato e sigilo das informações. Com a finalidade de garantir a confidencialidade do 

estudo, não foram divulgados os nomes das unidades de saúde da família que fizeram parte da 

presente investigação. 

 

c) Análise de dados 

 

Os dados foram analisados através do programa SPSS (versão 19 para Windows). Para 

todos os testes foi assumido o valor de p < 0,05 como valor crítico de significância. 
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Para a avaliação da confiabilidade do questionário aplicado, utilizou-se o coeficiente 

Alpha Cronbach. Este é uma ferramenta estatística que quantifica, numa escala de 0 a 1, a 

confiabilidade de um questionário, sendo que o valor mínimo aceitável para se considerar um 

questionário confiável é 0,7 (ALMEIDA et al., 2010). 

 

Resultados e discussão 

 

Os dados sociodemográficos dos 97 Agentes Comunitários de Saúde revelaram que a 

maioria era constituída por mulheres (78,4%). A idade de quase metade do grupo se insere na 

faixa etária de 30 a 39 anos de idade (40,2%) e 51% dos entrevistados eram casados. 

A seguir são apresentados os principais resultados, em função dos objetivos definidos. 

 

a) Questões bioéticas na prática do Agente Comunitário de Saúde em saúde mental 

 

 Validade e confiabilidade 

 

A escala foi analisada através do teste Alpha de Cronbach (Tabela 1). No que se refere 

à correlação dos itens com o total da escala, o seu efeito sobre o coeficiente Alpha e as 

medidas descritivas de resumo. Obtiveram-se elevadas correlações de praticamente todos os 

itens com o total da escala, o que demonstra o seu bom funcionamento como um todo e que 

contribui para o elevado valor de Alpha (0,76 no global). Valores dessa magnitude, de acordo 

com o teste, permitem inferir que o questionário está dentro do fator de confiabilidade 

esperado (ALMEIDA et al. 2010).  

Resultados semelhantes foram encontrados por (MARTINS et al, 2014), em trabalho 

com o objetivo de validar uma versão portuguesa da Self-confidence Scale, onde foram 

observados, de uma forma geral, altos coeficientes Alpha Cronbach (0,92) e superiores a 0,83 

para as diferentes dimensões, apontando para a confiabilidade ao instrumento.  

Em trabalho realizado por Aguiar et al. (2010), com o objetivo de verificar a 

confiabilidade de teste-reteste da versão em português da escala sueca ―Demand-Control-

Support Questionnaire” em uma população de trabalhadores com baixa escolaridade, 

observou-se que para a maioria das dimensões analisadas os coeficientes de Alpha Cronbach 

apresentaram valores acima de 0,70, apontando boa estabilidade do instrumento, 

possibilitando o uso em estudos de associação entre estresse no trabalho e saúde. 
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 Análise fatorial 

 

o Julgamento da frequência de ocorrência das questões bioéticas 

 

Uma análise de Componentes Principais foi conduzida nas 16 questões do instrumento 

com uma rotação Varimax, em uma amostra de 97 ACS. A adequação da Análise Fatorial foi 

confirmada pelo teste de esfericidade de Bartlett (aproximação do qui-quadrado = 457,358, gl 

= 120, p < 0,0001), mostrando significância do teste e indicando que os dados são adequados 

para o tratamento com o método em questão, e do KMO cujo valor foi 0,687, confirmando a 

adequação do método de análise fatorial. Uma análise da Comunalidade revelou que a 

percentagem da variância comum na estrutura dos dados variou de 46% a 75%. 

O Alpha de Cronbach igual a 0,761 indicou que as questões atingiram um grau de 

coerência interna satisfatório, indicando confiabilidade das respostas produzidas às questões. 

A análise inicial indicou que cinco componentes atenderam ao critério do valor do 

Eigenvalue maior do que 1 e explicaram 64,336% da variância. Esta indicação foi confirmada 

pelo Screen Plot que sugere 5 fatores antes da inflexão mais acentuada da curva (Figura 1). 

 

Figura 1. Gráfico de Screen Plot demonstrando a inflexão da curva a partir do fator 5. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As seguintes questões da Tabela 1 são significativas em cada fator, adotando como 

critério de significância o valor 0,05. 

 

Tabela 1: Questões agrupadas a partir da porcentagem das variâncias em cinco fatores, confirmados pelo Screen 

Plot. 

Fator % Variância Questões 

1 24,425 4, 8, 11 

2 14,866 6, 10, 12, 13 

3 9,222 1, 5 

4 8,162 14, 15 

5 7,661 7, 9 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As questões associadas a cada fator da percepção de frequência de ocorrência foram 

agrupadas e tituladas a partir do conteúdo abordado em cada questão.  

Para o Fator 1 foi possível agrupar as questões com um título: ―Capacitação em Saúde 

Mental‖ (P4 - É difícil trabalhar com pacientes dependentes de medicação?; P8 - É difícil a 

abordagem do paciente com doença mental?; P11 - Dificuldade de diagnóstico?). Essas 

questões faziam referência as questões que envolviam a necessidade de treinamento técnico 

dos ACS para melhor abordagem aos assistidos pela Atenção Básica de Saúde. 

Para o Fator 2 o título apropriado para o grupo de questões foi: ―Integralidade no 

Tratamento‖, reunindo as questões: P6 - Os pacientes têm dificuldade em se deslocar até o 

posto ou ISM?; P10 - É difícil orientar os pacientes?; P12 - É fácil lidar com o paciente que 

sofre doença mental?; e P13 - Identificar o transtorno do paciente?. 

Agrupados com o título ―Alocação de Recursos‖ o Fator 3 agrupou as seguintes 

questões: P1 - Há medicamentos disponíveis para responder as necessidades?; e P5 - Consigo 

acompanhar o tratamento dos pacientes?. 

O Fator 4, intitulado como ―Falta de Rede Psicossocial‖, agrupou as seguinte questões: 

P14 - Falta de auxílio do órgão competente?; e P15 - No encaminhamento dos pacientes?. 

Por fim, o Fator 5 agrupou as questões: P7 - Consigo encontrar profissionais da saúde 

mental quando necessário?; e P9 - É fácil garantir a continuidade nos cuidados?, com o título 

de ―Falta de Rede Psicossocial‖. Indicando que essas questões têm relação devido a rede 

psicossocial ser deficitária. 
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o Percepção como ameaça das questões bioéticas 

 

Uma análise de Componentes Principais foi conduzida nas 16 questões do instrumento 

com uma rotação Varimax, em uma amostra de 97 ACS. A adequação da Análise Fatorial foi 

confirmada pelo teste de esfericidade de Bartlett (aproximação do qui-quadrado = 576,079, gl 

= 120, p < 0,0001), e do KMO cujo valor foi 0,822. A significância do teste de esfericidade de 

Barllet, junto com um alto valor de KMO indicam que os dados são adequados para o 

tratamento com o método fatorial. A análise da Comunalidade revelou que a percentagem da 

variância comum na estrutura dos dados variou de 40% a 72%. 

O valor de Alpha de Cronbach foi igual a 0,883, indicando que as questões atingiram 

um alto grau de consistência interna, asseverando confiabilidade das respostas produzidas às 

questões. 

A análise inicial indicou que quatro componentes atenderam ao critério do valor do 

Eigenvalue maior do que 1 e explicaram 60,651% da variância, indicando uma estrutura 

multifatorial (quatro valores). No entanto, esta indicação parece inconsistente pelo Scree Plot 

que sugere 1 fator antes da inflexão mais acentuada da curva. 

 

Figura 2. Gráfico de Scree Plot demonstrando a inflexão da curva a partir do fator 1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As questões apresentadas na Tabela 2 são significativas em cada fator, adotando como 

critério de significância o valor 0,05: 

 

Tabela 2: Questões agrupadas a partir da porcentagem das variâncias em quatro fatores, confirmados pelo 

Screen Plot. 

Fator % Variância Questões 

1 36,754 1, 5, 7, 9, 13 

2 8,998 2, 6, 8, 10, 11 

3 7,715 12, 14, 15, 16 

4 7,185 3, 9 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se a partir da Tabela 2 que houve uma grande diferença entre as porcentagens 

de variância observadas nos quatros fatores. O primeiro fator teve uma variância de 36,75%, 

bem diferente dos demais, o que pode explicar a divergência entre o critério do valor do 

Eigenvalue maior do que 1, encontrando quatro fatores, e o gráfico de Scree Plot, que sugere 

solução unifatorial. Os coeficientes de Alpha Cronbach estimados também fortalecem a 

solução unifatorial, porque o coeficiente para a totalidade dos itens é de 0,883. 

Levando em conta a natureza dos fatores, o Primeiro Fator, denominado ―Falta de 

Rede Psicossocial, reúne as questões: P1 - Há medicamentos disponíveis para responder as 

necessidades?; P5 - Consigo acompanhar o tratamento dos pacientes?; P7 - Consigo encontrar 

profissionais da saúde mental quando necessário?; P9 - É fácil garantir a continuidade nos 

cuidados?; P13 - Identificar o transtorno do paciente?. 

O Fator 2, denominado ―Capacitação em Saúde Mental‖, reuniu as questões: P2 - Há 

falta de vagas nos locais indicados para atendimentos dos pacientes?; P6 - Os pacientes têm 

dificuldade em se deslocar até o posto ou ISM?; P8 - É difícil a abordagem do paciente com 

doença mental?; P10 - É difícil orientar os pacientes?; P11 - Dificuldade de diagnóstico? 

Denominado como ―Integridade no Tratamento, o Fator 3 agrupou as seguintes 

questões: P12 - É fácil lidar com o paciente que sofre doença mental?; P14 - Falta de auxílio 

do órgão competente?; P15 - No encaminhamento dos pacientes?; P16 - O paciente é atendido 

na rede particular e volta para trocar a receita na rede pública?. 

Para o Fator 4 foi indicado como tema ―Falta de Rede Psicossocial‖ e as questões P3 - 

As famílias dos pacientes são um bom apoio? e P9 -É fácil garantir a continuidade nos 

cuidados? Foram selecionadas. 
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Conclusões 

 

A consistência interna das respostas obtidas por meio da aplicação de um questionário 

com os ACS em Brasília, Riacho fundo I e II revelou que tal instrumento de medição 

apresentou confiabilidade no espaço onde foi aplicado. 

O valor de Alpha de Cronbach em conjunto foi de 0,76, atendendo a padrões 

estabelecidos por Streiner (2003), que sugere que os valores do coeficiente sejam maiores que 

0,7 para serem confiáveis. 

Assim, verificando-se a confiabilidade dos resultados obtidos, é possível dar maior 

relevância e robustez à pesquisa feita com Agentes Comunitários de Saúde em suas práticas 

laborais na saúde mental, no tocante à percepção e ameaças ao seu labor, detectando 

problemas bioéticos, em especial no tange ao princípio da justiça. 

O questionário mostra-se assim um dispositivo relevante para futuras pesquisas com 

objetivo de melhoria na relação da atenção básica e a saúde mental. Isso porque identificar os 

problemas relacionados aos agentes comunitários de saúde, mais especificamente aos 

matriciados em saúde mental, representa uma possibilidade de avanços nos campos de ações 

governamentais, o que poderia proporcionar um desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas especificamente para esse público. Isso também se mostra importante devido a 

necessidade de uma boa prestação de serviços, o que poderá ajudar tanto os prestadores de 

serviços quanto os assistidos pelos programas de saúde no Brasil.  

Essas medidas representam ações que promovem ética e proteção aos cidadãos. Tais 

princípios podem ser observados nos relatos de Schramm & Kottow (2001): 

 

Considerar a proteção cada vez que determinados objetivos sanitários são 

publicamente aceitos como inevitáveis por serem indispensáveis; aceitar programas 

de saúde pública implica na certeza - ou na alta probabilidade - de que as medidas 

propostas são necessárias e suficientemente razoáveis para prevenir; uma vez aceito 

como pertinente, o princípio de proteção pode cumprir seu papel plenamente, não 

podendo ser menosprezado por razões secundárias, já que existe uma necessidade 

social de exercer a proteção através de ações programadas; ou seja, os eventuais 

efeitos negativos não invalidam o programa os problemas sanitários abordados. 
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3. ESTUDO 3: BIOÉTICA DE PROTEÇÃO: A PERCEPÇÃO LABORAL DE

FREQUÊNCIA E AMEAÇA DAS QUESTÕES BIOÉTICAS NO COTIDIANO

PROFISSIONAL DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA PRÁTICA 

EM SAÚDE MENTAL
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Resumo 

 

A Prática laboral dos Agentes Comunitários de Saúde em Saúde Mental tem 

despertado nestes atores questões bioéticas no tocante às percepções e ameaças que estes se 

defrontam no cotidiano laboral. Entender como os ACS interpretam essas questões no 

cotidiano do serviço é importante para proporcionar o bom andamento dos serviços de 

Atenção básica e também da qualidade de vida desses trabalhadores da área da saúde. Assim, 

revela-se pertinente a interpretação das relações existentes entre as questões bioéticas e as 

percepções de frequência e de ameaças observadas pelos ACS, em relação à saúde mental, 

utilizando instrumentos avaliativos para esse fim. Objetivo: analisar as relações entre as 

questões bioéticas e as percepções de frequência e ameaça identificadas pelos Agentes 

Comunitários de Saúde no cotidiano laboral em Saúde Pública, relacionados à saúde mental. 

Metodologia: A metodologia foi descritiva, exploratória de investigação desenvolvida com de 

97 agentes comunitários de saúde nas cidades da região administrativa de Brasília, Riacho 

Fundo I e II.  Resultados: Observou-se correlações positivas e significativas entre a maioria 

das questões bioéticas e as percepções de frequência de ocorrência e ameaça. Os maiores 

valores de correlação observados foram no que se refere a questões de trabalhar com 

pacientes dependentes de medicação (r = 0,52), orientação dos pacientes (r = 0,61), e a 

procura por pacientes que são atendidos em rede particular para troca de receitas na rede 

pública (r = 0,65).  Conclusão: a maioria dos julgamentos de ocorrência e percepção de 

ameaça está correlacionada positivamente sendo oito associações exibindo uma associação 

com força média e cinco associações fracas. A maioria das correlações estão associadas à falta 

de capacitação dos ACSs em saúde mental, indicando necessidade de treinamento desses 

profissionais. 

 

Palavras-chave 

 

Agentes comunitários. Atenção Básica. Correlação. Bioética. 

 

Abstract 

 

Labour Practice of community health workers in mental health has aroused bioethical 

questions these actors with respect to perceptions and threats they face in everyday work. 

Understand how CHWs interpret these issues in the daily service is important to provide the 
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proper conduct of primary care services and also the quality of life of workers in the health 

field. Thus reveals itself to be pertinent to the interpretation of the relationship between 

bioethical issues and perceptions of frequency and observed by CHWs in relation to mental 

health, using evaluation tools for this purpose threats. Objective: To analyze the relationship 

between the bioethical issues and perceptions of frequency and threat identified by 

community health agents in everyday work in Public Health related to mental health. 

Methodology: The methodology was descriptive, exploratory research conducted with 97 

community health workers in the cities of the administrative region of Brasilia, Creek Fund I 

and II. Results: There were significant positive correlations between most of bioethical issues 

and perceptions of frequency of occurrence and threat. The highest correlation values were 

observed with regard to issues of working with drug dependent patients (r = 0.52), orientation 

of patients (r = 0.61), and the demand by patients who are treated at private schools to 

exchange recipes in public (r = 0.65). Conclusion: The majority of trials of occurrence and 

threat perception is positively correlated with eight associations exhibiting an association with 

average strength and five weak associations. Most correlations are associated with lack of 

training of CHWs in mental health, indicating a need for training of these professionals. 

 

Keywords 

 

Communitarian agents. Primary Care. Correlation. Bioethics. 

 

Introdução 

 

O trabalho diário do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na equipe da Estratégia de 

Saúde da Família exerce papel de tradutor do universo científico ao popular, e vice versa, 

atuando, portanto, como importante facilitador do acesso da população aos cuidados em 

saúde. Numa perspectiva educativa crítica, que considera o processo educativo uma mediação 

socialmente produzida, pode-se também afirmar que o ACS é um tradutor da cultura popular 

junto ao saber técnico-científico, representado pelos profissionais de saúde (BRASIL, 2009).  

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS – apresenta a particularidade 

de propiciar uma ligação efetiva entre a comunidade e as unidades de saúde, na medida em 

que o agente comunitário é membro da comunidade em que atua. Esse profissional lida com 

um número restrito de famílias, podendo aproximar-se mais facilmente da realidade dessa 

população. Isso pode propiciar o desenvolvimento de ações frente à violência doméstica 
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contra a mulher, no sentido, por exemplo, da identificação precoce. Além disso, as próprias 

atividades características do PACS ligadas à promoção da saúde, por meio de ações 

educativas, podem ser ferramentas para a prevenção primária dessa forma de violência. 

(BRASIL, 2011). 

Nesse sentido, surgiu a estratégia institucional conhecida por Apoio Matricial (AM), 

que objetiva assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da 

atenção em saúde mental. Visa a favorecer a corresponsabilização entre as equipes e a 

diversidade de ofertas terapêuticas através de um profissional de saúde mental que acompanhe 

sistematicamente as Unidades Básicas de Saúde (UBS/USF) e permite o conhecimento da 

demanda em saúde mental que chega à atenção básica, bem como sobre os usuários, as 

famílias e o território, propondo que os casos sejam de responsabilidade mútua. O AM é um 

regulador de fluxos que promove uma articulação entre os equipamentos de saúde mental e as 

UBS (CAMPOS, 2012). Permite, além disso, diferenciar os casos que realmente precisam ser 

atendidos nos serviços especializados e os que podem ser acompanhados pelo PSF, ou pelo 

menos ser acolhidos momentaneamente por esses profissionais. 

Pelo fato de se tratar de uma estratégia recente no campo da saúde, percebe-se que o 

cotidiano dessa prática do AM encontra-se em processo de construção na rede. Contudo, a 

construção de uma rede de cuidados é fundamental para a consolidação da reforma 

psiquiátrica. Isso significa a articulação dos serviços de atenção à saúde mental com os da 

atenção primária, com outros setores de serviços públicos e, ainda, com quantos forem os 

recursos do território que possam, de alguma maneira, constituir-se em um conjunto vivo e 

concreto de referências capazes de acolher as pessoas com transtornos mentais (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2005). 

Dessa maneira, a saúde mental na rede básica desempenha um papel fundamental ao 

contribuir com seus saberes para aumentar a capacidade resolutiva das equipes. Assim, o 

apoio matricial pretende superar a lógica da especialização e da fragmentação do trabalho da 

própria área de saúde mental. O AM permite lidar com a saúde de uma forma ampliada e 

integrada através desse saber mais generalista e interdisciplinar, e, por outro lado, amplia o 

olhar dos profissionais da saúde mental através do conhecimento das equipes nas unidades 

básicas de saúde em relação aos usuários, às famílias e ao território, propondo que os casos 

sejam de responsabilidade mútua. O apoio matricial é um regulador de fluxo que permite 

entender e diferenciar os casos que realmente precisam ser atendidos pela saúde mental e os 

casos que podem ser acompanhados pelo PSF, ou pelo menos ser acolhidos 

momentaneamente por esses profissionais. O apoio matricial, portanto, é um instrumento que 
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vem se colocar no interior de um conjunto de estratégias fundamentais no processo da 

construção e da transformação da assistência em saúde mental, do qual o CAPS é um ponto 

fundamental (CAMPOS, 2012). 

Ao falar sobre saúde básica, faz-se necessário recordar princípios bioéticos, mais 

especificamente os da bioética de proteção, que inicialmente foi articulada para dar conta dos 

conflitos morais que se dão no campo da saúde e da qualidade de vida dos indivíduos e 

populações que, por uma razão ou outra não estavam cobertos em seus direitos cidadãos, isto 

é, foi pensada para proteger aqueles que, devido às suas condições de vida e saúde, são 

vulneráveis ou fragilizadas a ponto de não poder realizar suas potencialidades e projetos de 

vida moralmente legítimos, pois as políticas públicas de saúde não os garantem. Nesse 

sentido, a bioética de proteção é uma ética aplicada mínima como uma condição necessária 

para que se possa dizer que estamos no campo da ética e para que os vulneráveis ou 

fragilizados tenham alguma possibilidade de viver dignamente e realizar seus projetos de vida 

razoáveis, compartilháveis com os demais (SCHRAMM, 2006). 

Desse modo, a bioética pode ser considerada como um campo de diversidade e de 

pluralidade de objetos, métodos, atores, preocupações e referências teóricas por um lado, e 

como um campo de unidade e universalidade desses, no outro lado. Essa dupla característica 

é, evidentemente, uma marca de conflitos propriamente teóricos, que se somam à situação 

conflitante das práticas às quais ela é aplicada (LEPARGNEUR, 2009). 

A bioética possui, no mínimo, duas funções reconhecidas e distintas, mas não 

separadas: uma teórica e crítica, analítica e outra prática ou normativa. Devido a dificuldade 

de articulação entre o nível descritivo e o nível normativo, a bioética de proteção acrescenta 

outro nível, o protetor. Não sendo um nível terciário, mas básico que se refere a um 

sofrimento evitável, onde prazer e dor se confundem, intuitivamente com o bom e o mau. 

Assim a bioética de proteção não exclui a priori o exercício da autonomia pessoal, ao 

contrário de todas as políticas paternalistas conhecidas que não pretendiam proteger os 

desamparados, mas os donos do poder contra as ameaças representadas pelos desamparados, 

pois proteger implica na oferta de condições indispensáveis para que o protegido torne-se 

capaz de proteger a si mesmo no futuro (SCHRAMM, 2006). 

No tocante a Bioética, com referência aos ACS e a prática cotidiana desses 

profissionais em saúde e em saúde mental, faz-se necessário o entendimento da 

interdisciplinaridade desse serviço junto á sociedade, já que envolve e necessita de apoio de 

outras categorias para seu bom desempenho e sustentabilidade (KLUTHCOVSKY, 2007). 

Situações como conflitos internos das famílias que estão sendo assistidas, a tentativa de 
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promover a saúde diante da resistência das pessoas em mudar hábitos prejudiciais da vida 

moderna, divergências entre crenças e valores pessoais dos ACS em relação aos assistidos, 

entre outros problemas (PEDROSA & TELES, 2001; NUNES et al., 2002), constituem 

instâncias com as quais os ACS têm que lidar em seu cotidiano laboral, originando, com isto, 

questões bioéticas vividas por estes atores, com consequente reflexão sobre as novas praticas 

dos profissionais que atuam no PSF, Isso reforça a necessidade de uma aguçada sensibilidade 

e compromisso ético por parte dos profissionais da atenção básica (ZOBOLI & FORTES, 

2004).  

Ao observar a magnitude de problemas mentais de frequente ocorrência na população 

brasileira, percebe-se que também as equipes de atenção básica se deparam em seu cotidiano 

com problemas relacionados à saúde mental. Assim como recomenda o relatório sobre a 

saúde no mundo 2001, a inclusão de ações de saúde mental na atenção básica foi tema 

discutido na III Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM). A proposta aprovada 

recomenda a capacitação em saúde das equipes do PSF, a inclusão de equipes 

multiprofissionais de saúde mental para atender junto as Equipes de Saúde da Família (ESF) 

(BRASIL, 2011) e inserção da ficha específica para coleta de dados sobre os portadores de 

sofrimento psíquico atendidos pelas ESF. 

No contexto da gestão da saúde pública, o principal desafio encontrado é maximizar a 

qualidade dos serviços de saúde à sociedade sem deixar de respeitar as restrições 

orçamentárias. Além da questão financeira, a qualificação da equipe de servidores, da 

adequada infraestrutura de trabalho e da habilidade e motivação dos funcionários, também 

representa importantes aspectos quando se observa a ótica do atendimento básico de saúde 

(TAJRA, 2007). 

Nesse sentido, a opinião dos ACS sobre as práticas laborais vivenciadas no cotidiano 

da profissão é importante para a verificação da realidade vivenciada por esses profissionais no 

que se refere a prática em saúde mental. Assim, esse trabalho teve o objetivo de avaliar a 

opinião dos Agentes Comunitários de Saúde sobre a rotina de trabalho em que estão inseridos 

na Atenção Básica de Saúde em Saúde Mental. 
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Metodologia 

 

O questionário utilizado foi formado por duas subescalas construídas a partir de um 

estudo piloto com os 97 agentes comunitários em que foi entregue uma pergunta aberta que 

teve a seguinte formulação: ―Identifique de forma objetiva quatro problemas relacionados à 

sua prática em saúde mental‖. 

Como resultante em frequência de ocorrência obtivemos duas subescalas com 16 itens: 

 Sub escala 1: Pergunta guia: na minha prática em saúde mental ocorre: 

o com resposta em formato Likert, variando de 1 (nenhuma ocorrência) a 5 (sempre 

percebe); e 

 Sub escala 2: Pergunta guia: Eu percebo como uma ameaça em minha pratica laboral 

em saúde mental: 

o com resposta em formato Likert, variando de 1 (nenhuma ocorrência) a 5 (sempre 

percebe). 

 

Além dessas duas subescalas, o questionário também continha dados sócio 

demográficos; sexo, idade ,estado civil, tempo de trabalho e local de trabalho: EPSF (Equipe 

de Programa de Saúde da Família) e EACS (Equipe de agentes Comunitários de Saúde). 

 

a) Amostra 

 

A amostra foi constituída por 97 agentes comunitários de saúde que estavam sendo 

matriciados  em saúde mental da regional de saúde. Foram critérios de inclusão: ter 

participado do matriciamento em saúde mental. 

 

b) Considerações éticas 

 

A escala foi aplicada em dezembro de 2012, em sala reservada, nas dependências dos 

centros de saúde. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da FEPECS/SES/DF sob nº 

643/11, aprovado em 15/02/2012. Os 97 agentes comunitários de saúde que aceitaram 

participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, sendo garantido 

o anonimato e sigilo das informações. Com a finalidade de garantir a confidencialidade do 

estudo, não foram divulgados os nomes das unidades de saúde da família que fizeram parte da 

presente investigação. 
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c) Análise dos dados 

 

Os dados foram analisados através do programa SPSS (versão 19 para Windows). Para 

todos os testes foi assumido o valor de p<0,05 como valor crítico de significância. 

Foram realizadas correlações de Perason para identificar como uma pergunta. Ou 

assunto. Teria relação com outros entre as 16 perguntas apontadas no questionário. 

 

Resultados 

 

Foram calculas as médias das respostas de frequência para cada uma das questões a 

fim de obter a resposta dominante para os julgamentos de frequência de ocorrência e 

percepção como ameaça. A Tabela 1 apresenta estes resultados e as correlações de Pearson 

entre a frequência de ocorrência e percepção como ameaça para cada uma das questões de 

bioética. 

As respostas médias mais frequentes para os julgamentos de ocorrência em função das 

questões foram, respectivamente, às vezes (9 questões), frequentemente (6 questões) e 

raramente (1 questão).  No caso dos julgamentos de percepção como ameaça, a resposta mais 

frequente foi às vezes (12 questões) seguido por frequentemente (2 questões).  Observa-se 

aqui a tendência da maior parte dos resultados estarem inseridos na variável ―as vezes‖. 

Tendência essa encontrada em escalas com respostas centrais. Treze questões do 

Questionário de Bioética na Prática do ACS em Saúde Mental estão correlacionadas 

significativamente quando se avalia a frequência de ocorrência e a percepção como uma 

ameaça à prática laboral em saúde mental. As correlações de Pearson variaram de 0,27 a 0,65 

(média = 0,42) sendo cinco correlações fracas e oito médias. Destacaram-se as correlações 

observadas em três questões: É difícil trabalhar com pacientes dependentes de medicação? (r 

= 0,52), É difícil orientar os pacientes? (r = 0,61), e O paciente é atendido na rede particular 

e volta para trocar a receita na rede pública? (r = 0,65). Todas as correlações entre os 

julgamentos de frequência de ocorrência na prática laboral e a percepção de ameaça são 

positivas. Isto indica que, quanto maior a estimação da frequência de ocorrência laboral, tanto 

mais frequentemente o ACS percebe a condição como uma ameaça. 
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Discussão 

 

São atribuições dos profissionais de Estratégia de Saúde da Família, em destaque os 

ACS, a identificação, o encaminhamento, a orientação e o acompanhamento dos pacientes 

com transtorno mental em seu território de trabalho, conforme Portal de Saúde (BRASIL, 

2009). 

Os resultados encontrados nesse trabalho demonstram que a falta de capacitação dos 

ACS tem como resultado a dificuldade na identificação dos transtornos, que se correlacionou 

positivamente e significativamente com a frequência de ocorrência e com a percepção de 

ameaça pelos agentes (r= 0,44), dificuldade no diagnóstico (r= 0,40). Resultados semelhantes 

também foram encontrados em trabalhos realizados por Coimbra (2007), Cardoso, Reinaldo 

& Campos (2008), 

Os resultados também demonstraram que os ACS possuem dificuldade no 

encaminhamento dos pacientes, já que essa questão se correlacionou positivamente com a 

frequência de ocorrência e com a percepção de ameaça (r= 0,46). Esse fato tem relação com a 

restrição da mobilidade dos pacientes por questões relacionadas a vulnerabilidade 

socioeconômica tão comum entre os assistidos da Atenção Básica. Além disso, a questão da 

disponibilidade de somente duas linhas de ônibus (SECRETARIA DE 

TRANSPORTE/DFTRANS, 2014) com itinerário passando pelo Instituto de Saúde Mental de 

Brasília (CAPES), também corrobora para essa correlação. 

Em relação a orientação aos pacientes com transtorno mental pelos ACS, observou-se 

correlação positiva e significativa para as questões de frequência de ocorrência e percepção de 

ameaça. Esse fato indica, que quanto melhor for a orientação menor será a percepção de 

ameaça que os ACS enfrentam quando essa ação é deficitária. Nesse sentido, pode-se inferir 

que existe uma desarticulação entre a Atenção Básica de Saúde e os serviços substitutivos de 

saúde mental implantados: Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Núcleo de Atenção de 

Saúde na Família (NASF), como corroboram Vannucchi & Junior (2012), revelando uma 

fragilidade no apoio matricial e da prática Inter profissional dos ACS e dos profissionais 

responsáveis pelo matriciamento da saúde mental. 

O maior valor de correlação observado foi no que se refere a questão do paciente de 

saúde mental ser atendido em rede privada e ir à rede pública para fazer somente a troca da 

receita (r= 0,65). Isso indica que os ACS percebem que essa questão ocorre com frequência e 

que isso representa grande ameaça ao trabalho desses trabalhadores. Esse fato vem de 

encontro a um direito fundamental preconizado na Constituição Federal do Brasil (1988), 
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onde, no capítulo 6
0
, onde a questão de garantia à saúde é dever do estado e direito do 

cidadão. Esse fato é corroborado quando observa-se o Princípio Bioético da Proteção, 

comentado por Schramm &Kottow (2001) que advoga que o Estado tem dever sanitário para 

com a população. Esses autores lembram que o princípio da proteção é um resgate do papel 

protetor do Estado. 
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Tabela 1: Respostas médias às questões de bioética e correlações entre os julgamentos de ocorrência na prática laboral e a percepção como ameaça (continua). 

Questão 

Ocorrência na Prática Percepção da Ameaça 
Correlação(r) 

prática/ameaça 
Resposta Média DP Resposta Média DP 

1. Há medicamentos disponíveis para 

responder as necessidades? 

Ás vezes 2,63 1,087 Ás vezes 2,95 1,228 --- 

2. Há falta de vagas nos locais indicados 

para atendimentos dos pacientes? 

Frequentemente 3,84 1,118 Frequentemente 3,65 1,259 0,27** 

3. As famílias dos pacientes são um bom 

apoio? 

Ás vezes 3,36 ,975 Ás vezes 2,98 1,151 --- 

4. É difícil trabalhar com pacientes 

dependentes de medicação? 

Ás vezes 3,48 1,061 Ás vezes 3,29 1,074 0,52** 

5. Consigo acompanhar o tratamento 

dos pacientes? 

Ás vezes 3,35 1,086 Ás vezes 3,08 1,172 --- 

6. Os pacientes têm dificuldade em se 

deslocar até o posto ou ISM? 

Frequentemente 3,91 1,140 Ás vezes 3,49 1,309 0,37** 

7. Consigo encontrar profissionais da 

saúde mental quando necessário? 

Raramente 2,39 1,085 Ás vezes 2,85 1,498 0,30** 

8. É difícil a abordagem do paciente 

com doença mental? 

Frequentemente 3,65 1,070 Ás vezes 3,32 1,153 0,48** 

9. É fácil garantir a continuidade nos 

cuidados? 

Ás vezes 2,82 ,994 Ás vezes 3,00 1,119 0,25* 

10. É difícil orientar os pacientes? Ás vezes 2,98 1,031 Ás vezes 3,07 1,067 0,61** 

11. Dificuldade de diagnóstico? Ás vezes 3,34 1,063 Ás vezes 3,31 1,152 0,40** 

12. É fácil lidar com o paciente que sofre 

doença mental? 

Ás vezes 2,93 1,080 Ás vezes 3,10 1,152 0,46** 

13. Identificar o transtorno do paciente? Ás vezes 3,30 1,187 Ás vezes 3,12 1,112 0,44** 
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Tabela 1: Respostas médias às questões de bioética e correlações entre os julgamentos de ocorrência na prática laboral e a percepção como ameaça (conclusão). 

Questão 

Ocorrência na Prática Percepção da Ameaça 
Correlação(r) 

prática/ameaça 
Resposta Média DP Resposta Média DP 

14. Falta de auxílio do órgão competente? Frequentemente 4,07 ,975 Frequentemente 3,83 1,104 0,22** 

15. No encaminhamento dos pacientes? Frequentemente 3,65 1,180 Ás vezes 3,48 1,089 0,46** 

16. O paciente é atendido na rede 

particular e volta para trocar a receita 

na rede pública? 

Frequentemente 3,56 1,178 Ás vezes 3,18 1,391 0,65** 

**. Correlação significativa no nível de 0,01 (bi-caudal). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 



 

 

 

121 

Conclusões 

 

A análise dos julgamentos dos ACS evidenciou que seus julgamentos corresponderam, 

predominantemente, às frequências médias da escala de respostas. Ou seja, as respostas mais 

frequentes para a ocorrência na prática e a percepção como ameaça foram às vezes ou 

frequentemente. 

Os resultados mostraram que a maioria dos julgamentos de ocorrência e percepção de 

ameaça está correlacionada positivamente sendo oito associações exibindo uma associação 

com força média e cinco associações fracas. Somente três correlações não foram 

estatisticamente significativas. 

A identificação da forma de trabalho dos ACS pode gerar informações importantes no 

que diz respeito a possíveis intervenções que a equipe de saúde possa realizar, de forma a 

minimizar o estresse gerado pelos dilemas éticos e contribuir com o a cultura da boa conduta 

ética, sendo isso primordial para o desenvolvimento do trabalho de forma geral. Além disso, 

entender como os ACS se sentem em relação ao trabalho que exercem poderá auxiliar as 

equipes de atenção básica à saúde a estabelecer um perfil para treinamento desses 

profissionais e suas futuras decisões em casos de difícil manejo. Isso foi muito observado 

pelas equipes de saúde alvo da análise, onde comunicavam falta de treinamento e capacitação 

e relacionavam esses fatores a problemas no cotidiano laboral. 
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4. ESTUDO 4: BIOÉTICA DE PROTEÇÃO: ESTRESSE EM AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
4
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Resumo 

 

O estudo atual teve como objetivos entender a questão do estresse no que diz respeito 

ao profissional da saúde mental, mais especificamente os Agentes Comunitários de Saúde, 

identificando o nível de estresse e os fatores estressores, verificando a associação entre o 

estresse e as variáveis de estudo e identificando os fatores preditores de estresse. Os dados 

foram obtidos por questionário (SWS) desenvolvido pelos pesquisadores Guimarães e Grubits 

(2003), aplicados em 97 ACS. Os dados sócio demográficos revelaram que a maioria dos 

trabalhadores eram do sexo feminino (78,4%), com idade de grande maioria dentro da faixa 

etária de 30 a 39 anos, 51% eram casados, 57,7% possuíam nível socioeconômico médio e a 

escolaridade da maioria do grupo é Ensino Médio completo (47,4%). As correlações de 

Pearson bivariadas entre os índices do SWS foram significativas ao nível de 0,01 (bicaudal). 

Os resultados revelaram que todos os fatores de estresse estão negativamente correlacionados 

com os fatores de saúde mental (média de valores de correlação de -0,58 entre as variáveis), 

ou seja, quanto maior o estresse menores são os índices de saúde mental. As correlações 

também mostram que os índices de estresse estão positivamente associados, indicando que 

quanto mais elevado é um indicador de estresse tanto mais elevado será qualquer outro 

indicador desta categoria. Os indicadores de saúde mental também estão associados forte e 

positivamente (média = 0,71, DP = 0,04), indicando que indivíduos com índices superiores de 

saúde mental revelam maior apoio pessoal, social e no trabalho. Os resultados indicam a 

necessidade do subsidio de novas políticas públicas voltadas para a melhoria da organização e 

das condições de trabalho, desses profissionais. 

 

Palavras-chave 

 

Estresse. Bioética. Condições de trabalho. 

Abstract 

 

The current study aimed to understand the issue of stress in relation to mental health 

professional, specifically community health workers, identifying the level of stress and 

stressors, verifying the association between stress and the study variables and identifying 

predictors of stress. Data were obtained by questionnaire (SWS) developed by the researchers 

and Grubits Guimarães (2003), applied in 97 CHWs. The sociodemographic data revealed 

that most of the workers were female (78.4%), with age of majority in the age group 30-39 
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years old, 51 % were married , 57.7 % had middle socioeconomic status and education of the 

majority of the group is completed high school (47.4%). Pearson bivariate correlations 

between the indices of the SWS were significant at the 0.01 level ( two-tailed ) . The results 

revealed that all stressors are negatively correlated with the factors of mental health (mean 

values of -0.58 correlation between variables), ie, the higher the stress are lower rates of 

mental health. The correlations also show that stress levels are positively associated , 

indicating that the higher is an indicator of much higher stress is any indicator of this 

category. The mental health indicators are also strong and positively associated (mean = 0.71, 

SD = 0.04), indicating that individuals with higher rates of mental health show greater 

personal, social and workplace support. The results indicate the need for public subsidy of 

new policies aimed at improving the organization and working conditions, these 

professionals. 

 

Keywords 

 

Stress. Bioethics. Working conditions. 

 

Introdução 

 

O presente capítulo está publicado na revista European Researcher (CASTRO et al., 

2014), discutindo a importância da Bioética no cotidiano dos trabalhadores em saúde mental. 

Sobre a bioética, o texto inaugural da Bioética da Proteção inicia-se com a seguinte pergunta: 

“acaso la bioética ha desarrollado las herramientas adecuadas para enfrentar los 

principales dilemas morales que se dan en programas y prácticas de salud colectiva” 

(KOTTOW & SCHRAMM, 2001, p. 950). Para entender o motivo do questionamento é 

importante lembrar que no final do século passado e início deste, a discussão bioética tratava 

os problemas de saúde pública de forma tangencial: ora aplicando os princípios bioéticos 

descontextualizadamente – já que o método de análise era principialista; ora limitando a 

análise às analogias referentes às questões clínicas – já que o paradigma neste contexto era o 

biomédico clínico. 

Deste modo, a ideia do artigo de autoria de Kottow & Schramm (2001), salienta que o 

princípio da proteção é o mais adequado para tratar de questões morais de saúde pública e é 

capaz de gerar acordos entre sanitaristas e bioeticistas. 
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Apesar de hoje as discussões que envolvem a Bioética da Proteção terem ganhado 

corpo e abordarem temas como acesso à água potável, as diretrizes norteadoras do Sistema 

Único de Saúde - SUS, a qualidade de vida no contexto da globalização, a autonomia de 

doentes mentais, dentre outros, chegando até uma revisão conceitual, não encontramos 

discursos que tratem dos profissionais de saúde por este viés. 

No tocante a esse paradigma, biomédico clinico, alguns autores reconhecem motivos 

que tornam reducionista a analise da Bioética de proteção. Kottow & Schramm (2001), 

discutem essa questão no discurso abaixo: 

 

Salud pública y biomedicina clínica tienen cada una su propia especificidad teórica, 

práctica y normativa, apesar de compartir la misma categoría genérica “salud” y 

tener en común una serie de preocupaciones relativas al bienestar humano desde el 

punto de vista de las enfermedades, su tratamiento y su eventual curación. 

 

Observa-se assim o cuidado que houve em se pontuar que Biomedicina Clínica e 

Saúde Pública são dois pequenos gêneros dentro da grande categoria Saúde. A Bioética da 

Proteção, deste modo, trocou a dicotomia Médico/Paciente pela Intituições/Coletivos. Assim, 

pode-se inferir que a nova dicotomia preservou, à sua maneira, o reducionismo com o qual se 

analisava a Saúde Pública e por isso temas que subjazem a essa, como os profissionais de 

saúde, acabaram não sendo tratados posteriormente. 

No caso brasileiro, o Sistema Único de Saúde (SUS) não é operacionalizado de forma 

dicotômica, mas dialógica entre seus agentes que são: Governo (representantes da população); 

Prestadores de Serviços (gestores dos serviços de saúde); Profissionais de Saúde (equipes 

multiprofissionais); e Usuários (população). Todos eles possuem acentos nos Conselhos de 

Saúde que são órgãos que, por serem responsáveis pelo controle social, se revelam como 

campo para a criação de políticas públicas de saúde que se pretendam efetivas, além de 

reforçar o caráter dialógico já afirmado (BRASIL, 2009). 

Sabe-se que algumas políticas públicas de saúde acabam não alcançando a efetividade 

almejada. Neste ponto, o princípio da proteção pode auxiliar, já que o entendimento de 

proteção pode ser definido como a atitude de dar resguardo ou cobertura de necessidades 

essenciais, e dizer quais devem ser satisfeitas para que o afetado possa atender a outras 

necessidades e interesses (KOTTOW & SCHRAMM, 2001; LEPARGNEUR, 2009). 
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Cabe ao profissional de saúde o cuidado para com o usuário. No entanto, essa ação só 

é possível com interação. Como a maneira de cuidar parte da subjetividade do cuidador e a 

recepção desses cuidados também se dá numa esfera subjetiva, pode-se depreender que o 

modo de vida ou a própria situação dos agentes interferem no cuidado. 

Segundo Moreno (2011), o estudo de aspectos psicossociais do trabalho adquire 

relevância pública quando as mudanças na organização do trabalho demandam e tencionam o 

trabalhador emocional e cognitivamente o que se traduz num aumento da denominada carga 

psíquica e mental no trabalho, Hoje, convivem com os clássicos riscos físico-ambientais os 

denominados riscos psicossociais e situam o desconforto laboral como precursor da patologia 

mental. 

É neste ponto que o princípio da proteção se faz útil. Na relação verticalizada da 

proteção, as políticas de saúde, que desenvolve ações em prol do desenvolvimento de 

determinada área, devem proteger, também, aos profissionais de saúde, uma vez que esses são 

a sua linha de frente. A alocação de recursos públicos precisam atender as necessidades dos 

profissionais para que dessa forma as ações, de fato, caminhem em cadeia e cheguem aos 

usuários dos serviços de saúde. 

Como na Saúde Pública as relações são dialógicas, é necessário que os profissionais 

não apenas aguardem que os recursos sejam alocados, mas que os demandem. Foucault 

(1999), na entrevista chamada La ética del cuidado de si como practica de la libertad, é 

indagado sobre a questão do cuidado mútuo, onde pondera que se uma pessoa cuida de si ao 

ponto de saber exatamente quais são os seus deveres como o senhor da casa, como esposo, ou 

como pai terá com sua mulher e seus filhos a relação devida. 

O profissional de saúde sofre com o estresse que é inerente ao seu trabalho de 

cuidador e sofre com estresse que é oriundo do descaso para com a sua situação de trabalho. 

Essa segunda situação coloca o profissional na condição de vulnerado demandando deste 

modo não só a sua proteção, mas – apoiado no pensamento de Foucault – a sua ação 

transformadora da própria realidade. 

 

a) A Reforma psiquiátrica e a proteção do trabalhadores da saúde mental 

 

A Lei 10.216/2001 conhecida com Lei da Reforma Psiquiátrica, a partir dos seus 

preceitos tentou instituir novas práticas de saúde mental para com isso desinstitucionalizar os 

usuários dos serviços como consta nos trechos abaixo (BRASIL, 2001): 
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Art. 3o É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde 

mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos 

mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada 

em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades 

que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. 

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize 

situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de 

ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e 

reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária 

competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, 

assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 

 

Entretanto, não se encontra na lei medidas de desinstitucionalização dos profissionais 

de saúde. Desinstitucionalizar, nesse contexto, pode ser entendido como a retirada do que foi 

instituído, em outras palavras, não encontramos na lei preceitos que retirem os trabalhadores 

da saúde mental das ―velhas práticas‖. 

Ainda que a relação dialógica entre cuidador e o cuidado já traga em seu bojo os 

ventos da desintitucionalização, são necessárias, da mesma forma, medidas protetivas aos 

trabalhadores, já que serão eles os responsáveis pela efetivação prática das políticas públicas 

de saúde. Nesta linha, Moreno (2011) pondera que a perda da importância dos Estados na 

proteção e regulação das relações de trabalho, o declínio do poder de negociação dos 

trabalhadores, a primazia do mercado como articulador das relações sociais e um sistema de 

organização de trabalho que reproduz as desigualdades encontradas em outras áreas da 

sociedade, resultaram em um aumento de trabalho a tempo parcial, o aumento do subemprego 

e desemprego, perda de segurança no trabalho e da precarização crescente das condições de 

trabalho. Na medida em que o trabalho perde a estabilidade e a relação laboral se torna mais 

precária, cuidados à saúde e os riscos relacionados com o trabalho são transferidos aos 

trabalhadores. 

A alocação de recursos públicos que é algo amplamente trabalhado pela bioética de 

proteção precisa ser discutida nos conselhos de saúde tendo em mente a proteção dos 

profissionais de saúde, uma vez que, em termos pragmáticos, as políticas públicas se 

concretizam com o trabalho desses. 
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b) Instrumento para avaliação de estresse no trabalho 

 

Na década de 90, foi feita no Brasil a validação do SWS (stress, work, social) Survey – 

questionário sobre estresse, saúde mental e trabalho. Até aquele momento, os estudos acerca 

do estresse no trabalho já haviam chegado algumas conclusões, tais como (GUIMARÃES & 

GRUBITS, 2003): 

 

 A busca pela relação de causa-efeito entre estresse e doença (foram 

encontradas baixas correlações); 

 A diferenciação das variáveis independentes e dependentes: a interação 

entre eles foi OCASIONALMENTE encontrada; 

 O papel das variáveis moderadoras utilizando medidas mais sofisticadas, 

podendo-se detectar por análises estatísticas, relações lineares e também 

curvilineares; 

 A perspectiva de promissores estudos longitudinais e a realização de 

pesquisas multidisciplinares em face de complexidade do fenômeno (p. 

154). 

 

As discussões que antecederam a criação do Survey se desenvolveram da seguinte 

maneira: primeiramente o foco era tratar os sintomas fisiológicos gerados pelo estresse; 

passada essa fase, estudos na área da psicologia constataram que variáveis de ordem pessoal, 

situacional e psicológicas poderiam acarretar o próprio estresse ou a sua melhora. 

Deste modo, observa-se uma mudança operacional nessa questão que passou do 

campo fisiológico (tratamento dos sintomas), para o campo psicológico (identificação das 

causas). Esta mudança resultou em uma redefinição do próprio estresse e saúde mental no 

trabalho que agora não era exclusivamente fruto de demandas inerentes ao próprio trabalho, 

mas de questões subjetivas que também abarcavam o ambiente de trabalho. 

Guimarães e Grubits (2003) apresentam a síntese desse pensamento no Survey: 

 

 Estresse é a alteração da homeostase física ou psicológica não relacionada a 

um trauma ou doença específica; 

 Estresse é a interação de fatores em três dimensões: 1 – a disposição 

pessoal ou constitucional (self), 2 – a situação de gratificação (trabalho) e 3 

– a situação de não trabalho (social); 

 Estresse é a resultante da interação de variáveis nas quais estas três 

dimensões podem contribuir positivamente ou negativamente (apoio ou 

estresse); 

 Alguns eventos normais de vida podem ser naturalmente estressantes e 

alguns podem atuar como catalisadores aumentando a vulnerabilidade aos 

eventos estressores; 

 O significado pessoal atribuído ao estresse (se saudável ou não saudável), 

não está totalmente relacionado a sintomas físicos nem a padrões 

normativos, mas a condições pessoais tais como saúde mental, satisfação, 

realizações, etc. 
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 Variações culturais consideráveis estão contidas na dinâmica do estresse (p. 

156). 

 

Naquilo que diz respeito ao modelo de avaliação de estresse, conforme Guimarães e 

Grubits (2003), o questionário considera: 

 

1) Que os fatores de apoio podem anular os efeitos dos fatores estressores; 

2) A identificação em separado das variáveis relacionadas a três dimensões 

para diferenciação diagnóstica; 

3) Uma validação baseada nos critérios de saúde mental e realizações na vida; 

4) E a distinção entre o estresse saudável e não saudável ao invés de utilização 

uma comparação normativa (p. 156). 

 

Assim, o questionário tentou ser uma ferramenta que vai além o diagnóstico do 

estresse e da doença mental chegando próximo à prevenção por meio da detecção, antecipada, 

dos fatores, como falta de apoio, que podem impactar o indivíduo de forma negativa. Na 

esteira desta forma de pensar é que o presente trabalho se organiza buscando entender a 

questão do estresse no que diz respeito ao profissional da saúde mental. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de estudo exploratório, de abordagem quantitativa, realizado com 97 agentes 

comunitários de saúde que estão sendo matriciados em saúde mental nas cidades do Riacho 

Fundo I e II de Brasília visando estabelecer relações entre estresse, saúde mental e trabalho 

destes atores. 

Para a coleta de dados, utilizou-se instrumento SWS Survey – questionário sobre 

estresse, saúde mental e trabalho. Os resultados coletados pelos questionários SWS–FORMA 

GP foram distribuídos em duas seções: Seção I: descrição do perfil demográfico e 

socioeconômico dos participantes e Seção II: que descreve resultados observados no SWS – 

Forma GP. Esta segunda seção teve por objetivo descrever o Estresse no Trabalho avaliado 

pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), considerando as variáveis demográficas e 

socioeconômicas da amostra. 

O questionário foi aplicado em dezembro de 2012, em sala reservada, nas 

dependências dos centros de saúde. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da 

FEPECS/SES/DF sob nº 643/11, aprovado em 15/02/2012. Os 97 agentes comunitários de 

saúde que aceitaram participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, sendo garantido o anonimato e sigilo das informações. Com a finalidade de 
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garantir a confidencialidade do estudo, não foram divulgados os nomes das unidades de saúde 

da família que fizeram parte da presente investigação. 

 

Resultados 

 

a) Sessão I – Dados sociodemográficos 

 

Os dados sócio demográficos dos 97 Agentes Comunitários de Saúde revelaram que a 

maioria era constituída por mulheres (78,4%). A idade de quase metade do grupo se insere na 

faixa etária de 30 a 39 anos de idade (40,2%), 51% dos entrevistados eram casados. Dos 

entrevistados foi possível observar que 57,7% possui nível socioeconômico médio. O grupo 

está divido entre aqueles que desenvolvem trabalho básico (55,7%) ou médio (41,2%). A 

escolaridade da maioria do grupo é Ensino Médio completo (47,4%), tendo-se indivíduos com 

nível Superior completo (23,7%). A maioria absoluta dos agentes trabalha 40 horas semanais 

(97,9%) no turno matutino/vespertino (96,9%). A grande maioria desses trabalhadores tinham 

aproximadamente 7 anos de serviço no momento da pesquisa. A Tabela 1 apresenta as 

características sociodemográficas dos participantes. 
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Tabela 1: Distribuição de frequência (n) e porcentagem (%) dos dados sociodemográficos de 97 Agentes 

Comunitários de Saúde (conitnua). 

Variáveis n % 

Sexo   

Masculino 20 20,6 

Feminino 76 78,4 

Sem informação 1 1,0 

Idade   

20 – 29 19 19,6 

30 – 39 39 40,2 

40-49 27 27,8 

50-59 5 5,2 

+60 1 1,0 

Sem informação 6 6,2 

Estado civil   

Solteiro 32 33,1 

Casado 50 51,5 

Divorciado 6 6,2 

Viúvo 3 3,1 

União livre 3 3,1 

Sem informação 3 3,1 

Trabalho   

Básico 54 55,7 

Médio 40 41,2 

Superior 3 3,1 

Escolaridade   

Ensino Fundamental completo 2 2,1 

Ensino Fundamental incompleto 1 1,0 

Ensino Médio completo 46 47,4 

Ensino Médio incompleto 3 3,1 

Superior completo 23 23,7 

Superior incompleto 17 17,5 

Pós-graduação Lato Sensu 1 1,0 

Sem informação 4 4,1 
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Tabela 1: Distribuição de frequência (n) e porcentagem (%) dos dados sociodemográficos de 97 Agentes 

Comunitários de Saúde (conclusão). 

Variáveis n % 

Dependentes   

Nenhum 27 27,8 

1 a 3 59 60,8 

4 a 6 3 3,1 

Mais de 9 1 1,0 

Sem informação 7 7,2 

Turno   

Rotação de turnos 3 3,1 

Matutino/Vespertino 94 96,9 

Horas de trabalho   

40 horas 95 97,9 

60 horas 1 1,0 

+ 60 horas 1 1,0 

Nível Econômico   

Muito baixo 8 8,2 

Baixo 33 34,0 

Médio 56 57,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

b) Sessão II – Saúde mental e fatores psicossociais de risco  

 

A pontuação obtida para cada fator do SWS foi calculada considerando-se somente as 

respostas ―sim‖ que os participantes assinalaram para cada questão do questionário. As 

respostas foram agrupadas observando o crivo de correção do SWS - SURVEY – forma GP© 

(Brasil*), adaptação e tradução para o português por Guimarães e Grubits (2003). Segundo o 

crivo, o número de questões por fator é: Fatores Psicossociais de Risco (FPR) = 19, Saúde 

Mental (SM) = 27, Estresse no Trabalho (ET) = 26, Apoio no Trabalho (AT) = 25, Estresse 

Social (ES) = 20, Apoio Social (AS) = 23, Estresse Pessoal (EP) = 21, Apoio Pessoal (AP) = 

22. 
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c) Correlações entre fatores de saúde mental e de estresse 

 

Os dados apresentados na Tabela 2 apresentam as correlações bivariadas entre os 

índices do SWS. Todas as correlações de Pearson foram significativas ao nível de 0,01 

(bicaudal). Os resultados revelam que todos os fatores de estresse (FPR, ET, ES, EP) estão 

negativamente correlacionados com os fatores de saúde mental (SM, AT, AS, AP), ou seja, 

quanto maior o estresse, menores são os índices de saúde mental. A média destas correlações 

é 0,58 (DP = 0,06) sugerindo uma associação moderada entre os índices de estresse e saúde 

mental. 

As correlações também mostram que os índices de estresse estão positivamente 

associados, isto é, quanto mais elevado é um indicador de estresse tanto mais elevado será 

qualquer outro indicador desta categoria. A média entre estas correlações é 0,71 (DP = 0,07) 

indicando uma forte associação entre estes índices. 

Os indicadores de saúde mental também estão associados forte e positivamente (média 

= 0,71, DP = 0,04), indicando que indivíduos com índices superiores de saúde mental revelam 

maior apoio pessoal, social e no trabalho. 

 

Tabela 2: Matriz de correlações de Pearson para os índices de saúde mental e estresse. 

 FPR ET ES EP SM AT AS AP 

FPR 1,00        

ET 0,61 1,00       

ES 0,73 0,77 1,00      

EP 0,77 0,63 0,66 1,00     

SSM -0,60 -0,64 -0,53 -0,64 1,00    

AT -0,48 -0,70 -0,52 -0,47 0,68 1,00   

AS -0,58 -0,66 -0,62 -0,59 00,76 0,68 ,00  

AP -0,60 -0,59 -0,54 -0,54 0,75 0,68 0,72 1,00 

Onde: FPR = Fatores Psicossociais de Risco; ET = Estresse no Trabalho; ES = Estresse Social; EP = Estresse 

Pessoas; SM = Saúde Mental; AT = Apoio no Trabalho; AS = Apoio Social; AP = Apoio Pessoal. 

Fonte: Elaboração própria. 
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d) Fatores do SWS em função dos fatores socioeconômicos e demográficos 

 

 Fatores em função do sexo 

 

A Tabela 3 indica que a maioria dos indicadores de saúde mental e estresse são 

ligeiramente superiores para as mulheres. Entretanto, comparações feitas através de vários 

testes do Qui-quadrado para cada um dos índices não revelaram diferenças significativas em 

função do Sexo dos participantes. 

 

Tabela 3: Distribuição dos resultados de saúde mental e estresse em função do sexo. 

 SEXO FPR ET ES EP SM AT AS AP 

Média MASC 5,6 10,5 5,5 7,4 18,1 14,6 15,6 16,3 

DP MASC 3,9 5,8 3,4 4,6 5,3 6,2 4,5 3,5 

Média FEM 6,5 10,2 6,01 7,6 19,3 15,2 16,7 16,3 

DP FEM 4,1 5,2 3,9 4,3 4,8 5,0 4,3 3,3 

Onde: DP = Desvio Padrão; FPR = Fatores Psicossociais de Risco; ET = Estresse no Trabalho; ES = Estresse 

Social; EP = Estresse Pessoas; SM = Saúde Mental; AT = Apoio no Trabalho; AS = Apoio Social; AP = Apoio 

Pessoal. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Fatores em função do estado civil 

 

Sobre estado civil, os participantes divorciados (n = 6), viúvos (n = 3), e união livre (n 

= 3) foram excluídos porque o número reduzido de casos em cada categoria não produz 

descritores confiáveis. Comparações feitas através de vários testes do Qui-quadrado para cada 

um dos índices não revelaram diferenças significativas em função do Estado Civil dos 

participantes. 

 

 Fatores em função do nível socioeconômico 

 

Comparações feitas através de vários testes do Qui-quadrado para cada um dos índices 

não revelaram diferenças significativas em função do Nível Socioeconômico dos 

participantes. 
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Discussão 

 

Observando os dados sócio demográficos obtidos nesse estudo, foi possível verificar 

que a maioria dos agentes comunitários de saúde eram mulheres e tinham de 30 a 39 anos. A 

maioria dos ACS eram casados, tinham nível médio socioeconômico, ensino médio completo, 

trabalhavam 40 horas semanais e tinham aproximadamente 7 anos de serviço. Respostas 

semelhantes foram encontradas por Lopes
 
(2013), em trabalho realizado em duas Regionais 

de Saúde do Distrito Federal, com equipes modelo de Estratégia Saúde da Família com adesão 

ao PMAQ-AB, onde os ACSs estavam inseridos. O autor também observou que a maioria dos 

participantes das equipes eram mulheres (86%). Além disso, os entrevistados encontravam-se 

na faixa etária dos vinte e oito (28) aos cinquenta e seis (56) anos.  No tocante a tempo de 

experiência profissional, 59,4% dos profissionais tinham menos de cinco anos de experiência 

na Estratégia Saúde da Família. 

Corroborando com o atual trabalho, um estudo sobre a diferença de gêneros e a 

satisfação e stress, em profissionais de enfermagem, no contexto hospitalar de cardiologia, 

Ferreira & Parreira
 
(2013), observaram que dos 61 enfermeiros que participaram do estudo, 

65,6% eram mulheres e 34,4% eram do gênero masculino. A maioria dos entrevistados 

tinham idades na faixa dos 30 anos e eram casados (64%). Dos 132 utentes, 78% eram do 

gênero masculino, e o restante do gênero feminino, causando em alguns momentos 

constrangimento aos assistidos. 

Em estudo realizado com 14 Agentes Comunitários de Saúde das equipes de Saúde da 

Família, no Paranoá, Distrito federal, Lopes (2013) observou que a maioria dos entrevistados 

eram do sexo feminino, com idades entre 25 e 42 anos e 80% tinham concluído o Ensino 

Médio. Dos 14 entrevistados, somente 3 ACSs tinham participado de curso de formação em 

saúde mental. 

Em estudo realizado com o objetivo de estimar a prevalência da síndrome do 

esgotamento profissional e de transtornos mentais comuns em agentes comunitários de saúde, 

identificando fatores associados, Silva & Menezes (2008) constataram que os participantes 

apresentaram média de idade de 38,9 anos, com predomínio da faixa etária de 31 a 40 anos 

(33,3%) de mulheres (92,2%), do ensino fundamental ou médio completos (73%), união 

estável (55,4%). Os participantes trabalhavam como ACS em média há 40,9 meses, e 92,9% 

referiram ter feito curso de capacitação. 
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Barcellos et al.
 
(2006), em estudo realizado para avaliar o perfil do agente comunitário 

de saúde de Vitória-ES, obtiveram resultados que mostraram que  275 (90,76%) eram 

mulheres entre os profissionais avaliados, 272 (89,76%) estavam na faixa entre 21 e 49 anos e 

201 (66,34%) dos profissionais possuíam o 2º grau completo.  

No presente trabalho e nos trabalhos referidos acima se observou uma tendência ao 

aumento do número de mulheres no trabalho em Saúde no Brasil. Essa tendência já tinha sido 

observada muito antes, no trabalho de Machado (1997), que demonstrou a tendência de 

feminilização dos trabalhadores da Saúde no Brasil. Flores (2007), aponta essa tendência e 

enfatiza que além da tendência de feminilização, fatores como questão de gênero ligada à 

questões de cuidado estarem historicamente relacionados à funções femininas; a questão da 

indução da escolha dos ACSs, como ocorreu no Estado do Ceará, para a melhoria das 

condições de vida da mulher; ou ainda a questão desse tipo de profissional estar muito 

próximo da categoria do profissional de enfermagem, podem estar relacionados ao fato de a 

maioria dos ACSs serem do sexo feminino.  

Nesse sentido, Gomes et al.
 
(2009), relata que a primeira experiência de ACSs no 

Brasil, como uma estratégia abrangente de saúde pública estruturada, ocorreu no Ceará, em 

1987, objetivando criar empregos para as mulheres na área da seca e contribuir para a queda 

da mortalidade infantil. O que corrobora para a questão da feminização dos ACSs. 

Segundo Bezerra et al.
 
(2005), em trabalho realizado sobre concepções e práticas do 

agente comunitário na atenção à saúde do idoso, a característica de 100% das agentes serem 

do sexo feminino, na concepção dos próprios ACSs, deve-se ao fato de haver resistência ao 

agente do sexo masculino por parte da comunidade. Postura que pode ser justificada, em 

parte, pela construção de um conceito coletivo que permite à mulher se desnudar frente ao 

profissional de saúde médico e enfermeiro, pois os mesmos trazem histórias e contextos de 

vida diferentes do seu. No entanto, a mesma situação não se reproduz na relação com o ACS, 

uma vez que o mesmo compartilha vivências semelhantes à sua, incluindo o espaço 

geográfico. Assim, os ACSs do sexo masculino enfrentam em alguns momentos situações de 

constrangimento que ocasionam em impedimento do acesso a moradia de alguns assistidos. 

No tocante à saúde mental e fatores psicossociais de risco, foi possível verificar que à 

medida que os níveis de estresse aumentam, há uma diminuição nos índices de saúde mental. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Panizzon et al. (2008), que trabalharam com a 

questão do estresse da equipe de enfermagem de emergência clínica, onde verificaram que 

pela análise do teste de Qui-quadrado e do teste de correlação de Spearman o nível de estresse 

da população analisada é alto e o principal fator estressor é a carga de trabalho. Todas as 
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fontes de pressão no trabalho tiveram uma correlação significativa positiva com o nível de 

estresse, sendo preditoras: a carga de trabalho, dificuldades relacionadas com o cliente e 

processos e estrutura organizacionais.  

No que se refere a estrutura organizacional, os ACSs que participaram do trabalho 

atual relatam que quando o trabalho é realizado tendo um aporte de uma equipe, como no 

programa de Estratégia de Saúde da Família – ESF, existe maior segurança na abordagem aos 

assistidos. Isso pode estar relacionado a menores níveis de estresse, no tocante a estrutura 

organizacional, por parte desses agentes comunitários de saúde. 

Segundo Ramminger
 
(2008), as teorias do estresse, embora tenham como referencial 

básico a Fisiologia, originaram modelos mais complexos, com a inclusão da perspectiva 

social e da subjetividade.  

Além disso, no presente estudo, os valores de correlação de Pearson indicaram que os 

índices de estresse positivamente associados, ou seja, ao aumentar um índice de estresse 

qualquer outro indicador de estresse também é aumentado. Os indicadores de saúde mental 

também tiveram esse mesmo comportamento, indicando que indivíduos com índices 

superiores de saúde mental revelam maior apoio pessoal, social e no trabalho. Essas 

associações são importantes pois revelam que os índices de estresse e saúde mental se 

comportam de maneira sequencial, aumentando ou diminuindo de acordo com outros índices 

da mesma categoria.  

Em trabalho pioneiro com o SWS, Areias
 
(1999) encontrou valores de correlação 

positivos e fortes entre as variáveis Saude Mental e Apoio Social. No presente estudo, o apoio 

social foi a variável que apresentou o maior impacto na saúde mental em todas as classes de 

trabalhadores da área de saúde avaliados. Nesse sentido, observa-se a importância desse tipo 

de apoio, onde estão inseridos a comunidade e também o apoio familiar para melhoria da 

qualidade de vida dos profissionais da área de saúde, principalmente em relação ao estresse.  

Areias e Guimarães (2004), observaram, em trabalho realizado visando identificar 

fatores de estresse em trabalhadores, que fatores psicossociais de risco possuíam correlação 

positiva com fatores estressores e negativa com fatores de apoio. Já a Saúde mental 

apresentou correlação negativa com fatores estressores e positiva com os fatores de apoio. 

Esses resultados corroboram com os resultados encontrados no presente trabalho, onde se 

observou que a medida que problemas com os fatores pscicossociais aumentavam, também 

aumentavam os fatores estressantes e diminuíam os níveis de saúde mental. 
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Levando em consideração os resultados obtidos dos fatores do SWS em função dos 

fatores socioeconômicos e demográficos, observou-se, em relação ao sexo que a maioria dos 

indicadores de saúde mental e estresse são ligeiramente superiores para as mulheres. 

Esses resultados são corroborados com uma pesquisa realizada por Areias e 

Guimarães (2004), onde tinham o objetivo de identificar, segundo o gênero, os índices de 

saúde mental e fatores pscicossociais de risco em trabalhadores de uma universidade pública. 

Os resultados dessa pesquisa encontraram associações significativas entre saúde mental e 

gênero, e entre fatores pscicossociais de risco e gênero. Os indivíduos de sexo feminino 

apresentaram mais fatores pscicossociais de risco, estresse no trabalho, estresse social e pior 

saúde mental do que os do gênero masculino.  

Esse fator de maiores níveis de estresse em indivíduos do sexo feminino pode estar 

relacionado ao fato da dupla jornada de trabalho que muitas mulheres enfrentam. Essa jornada 

dupla diz respeito ao serviço remunerado fora do lar e ao serviço prestado dentro de seus 

lares, que na maior parte dos lares brasileiros e do mundo são atribuidos às mulheres.  

 No entanto, algumas pesquisas realizadas indicam que mulheres assalariadas relatam 

menos sintomas pscicológicos, ansiedade, sintomas depressivos, sintomas pscicossomáticos 

quando comparadas a mulheres não assalariadas (SANTANA et al. 2001). O emprego então 

pode ser benéfico ao bem estar, dependendo das condições de trabalho, da qualidade de 

organização das atividades diárias e das percepções subjetivas de cada pessoa. Nesse sentido, 

alguns estudos apontam a necessidade da reorganização, como o compartilhamento de 

responsabilidades domésticas, bem como políticas públicas ativas para facilitar tarefas 

familiares, com intenção da redução das desigualdades de gênero na saúde, atribuíveis a 

distribuição desigual das demandas familiares. 

No tocante aos fatores de SWS em função do estado civil, comparações feitas através 

de vários testes do Qui-quadrado para cada um dos índices não revelaram diferenças 

significativas em função do Estado Civil dos participantes. No entanto, é frequente observar 

no cotidiano dos ACS, e de outros trabalhadores, que a vida conjugal interfere nas práticas 

laborais diárias. 

Segundo Areias e Guimarães (2004), estudos mostram que efeitos do trabalho 

remunerado sobre a saúde mental e o desempenho de múltiplos papeis têm sido mais 

benéficos do que adversos. No entanto, esses efeitos benéficos podem ser anulados quando se 

observa no lar atitude negativa dos homens em relação às esposas no tocante ao emprego 

remunerado, causando conflitos conjugais, que pode causar um aumento de fatores 

estressantes prejudicando a vida pessoal e profissional. Esse fato dos problemas conjugais 
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afetam tanto os indivíduos de sexo feminino e masculino, e representam total influencia no 

aumento do estresse e na diminuição da qualidade de vida. 

Ainda na presente pesquisa, não foi possível encontrar diferenças significativas do 

SWS em função do Nível Socioeconômico dos participantes. Entretanto, o nível social tem 

grande influência em vários aspectos da vida dos trabalhadores de forma geral. Segundo 

Cooper (1993), os estressores do ambiente de trabalho podem ser caracterizados em seis 

grupos. Um desses fatores se refere aos fatores intrínsecos para o trabalho, ou seja, condições 

inadequadas de trabalho, turno, carga horária, contribuições no pagamento, viagens, riscos, 

novas tecnologias e quantidade de trabalho. Como o salário tem estreita relação com os níveis 

sociais da sociedade, podem representar como esse fator ocasiona maiores níveis estressores 

na classe trabalhadora. 

Cabe ao profissional de saúde o cuidado para com o usuário. Devemos lembrar que 

essa ação só é possível com interação. Como a maneira de cuidar parte da subjetividade do 

cuidador e a recepção desses cuidados também se dá numa esfera subjetiva, podemos 

depreender que o modo de vida ou a própria situação dos agentes interferem no cuidado. 

Acrescentamos aí a natureza do trabalho conforme Moreno
 
(2011), onde adiciona que o 

estudo de aspectos psicossociais do trabalho adquire relevância pública quando as mudanças 

na organização do trabalho demandam e tencionam o trabalhador emocional e cognitivamente 

o que se traduz num aumento da denominada carga psíquica e mental no trabalho. Indicando 

que os trabalhadores atuais convivem com os clássicos riscos físico-ambientais os 

denominados riscos psicossociais e situam o desconforto laboral como precursor da patologia 

mental. 

É neste ponto que o princípio da proteção se faz útil. Na relação verticalizada da 

proteção, as políticas de saúde, que desenvolve ações em prol do desenvolvimento de 

determinada área, devem proteger, também, aos profissionais de saúde, uma vez que esses são 

a sua linha de frente. A alocação de recursos públicos precisam atender as necessidades dos 

profissionais para que dessa forma as ações, de fato, caminhem em cadeia e cheguem aos 

usuários dos serviços de saúde. 

 

Conclusões 

 

A análise do efeito das variáveis demográficas, através de comparações entre as 

médias das frequências associadas aos Fatores Psicossociais de Risco e Saúde Mental, não 

detectou efeitos significativos do sexo, idade, escolaridade, nível socioeconômico, trabalho, 
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número de dependentes, estado civil ou número de dependentes. Entretanto, a análise 

correlacional revelou associações significativas entre os fatores. A saúde mental está 

associada negativamente aos fatores de estresse, ou seja, maiores níveis de estresse se 

associam a menores níveis de saúde mental. Os fatores de estresse estão associados 

significativamente entre si, assim como também estão os fatores de saúde mental. Ou seja, a 

magnitude do estresse revelado por um fator é semelhante à magnitude dos demais fatores de 

estresse; e, o nível de saúde mental revelado por um fator é semelhante ao nível revelado por 

qualquer outro fator de saúde mental. 

Os resultados indicam a necessidade de mudanças gerenciais no setor de saúde pública 

tendo como eixo a Bioética de Proteção que preconiza que populações vulnerabilizadas na 

questão do trabalho devem ser protegidas, garantindo um princípio moral mínimo nas 

condições laborais para a diminuição do estresse desses profissionais. 

O princípio da responsabilidade de cuidado mútuo, ou seja, de si mesmo e do outro, 

tem gerado ao Agente Comunitário de Saúde uma carga de sofrimento psíquico, interferindo 

na qualidade do cuidar desses trabalhadores. Nesse sentido, há um aumento nos níveis de 

estresse desses trabalhadores e consequente diminuição da qualidade de trabalho assistencial 

prestado. A qualidade de vida também sofre alterações visto que as relações profissionais, 

juntamente com relações pessoais e sociais, acarretam impactos sobre a qualidade de vida 

desses trabalhadores.  

Assim, observa-se a necessidade do subsidio de novas políticas públicas voltadas para 

a melhoria da organização e das condições de trabalho desses profissionais. 
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5. ESTUDO 5: QUALIDADE DE VIDA E BIOÉTICA EM AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL
5
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Resumo 

 

O presente artigo teve como objetivo avaliar e conhecer a qualidade de vida de 97 

Agentes Comunitários de Saúde, correlacionando com a bioética de proteção e de 

intervenção. Para tanto se empreendeu uma pesquisa do tipo inquérito laboral, descrever as 

características sociodemográficas e a qualidade de vida dos agentes comunitários. A 

metodologia utilizada, tanto para coleta quanto análise dos dados, foi o modelo WHOQOL-

100, da Organização Mundial da Saúde, que se mostrou sensível para o diagnóstico 

pretendido. Os resultados indicaram. a Qualidade de Vida revelada pelos cinco Domínios se 

localiza em torno de 57%. Considerando as facetas avaliadas, percebe-se que nenhuma atingiu 

valor superior ou igual a 80% sendo que a maioria foi avaliada no intervalo entre 50% a 

67,2%. Uma análise dos valores médios obtidos para cada pergunta do WHOQOL mostrou 

que os ACS tenderam a optar pelo julgamento médio da escala. Algumas variáveis 

sociodemográficas estão associadas a diferenças significativas entre as médias em alguns 

Domínios. Nos Domínios Relações Sociais e Ambiente, as médias entre homens e mulheres 

foram significativamente diferentes. O Nível Socioeconômico do ACS também esteve 

associado a diferenças significativas no Nível de Independência. Assim, foi possível concluir 

a qualidade de vida no trabalho passa antes de qualquer coisa pela sua humanização. 

 

Palavras-chave 

 

Agentes comunitários de saúde. Qualidade de vida. Estresse laboral. 

 

 

Abstract 

 

This article aims to assess and meet the quality of life of 97 Community Health 

Workers, correlating with the bioethics of protection and intervention. For that we undertook 

a survey of the employment inquiry-type, describe the sociodemographic characteristics and 

the quality of life of community workers. The methodology used to collect as much data 

analysis was the WHOQOL-100 model, the World Health Organization, which was sensitive 

to the desired diagnosis. Results indicated. Quality of life revealed by the five domains is 

located at around 57%. Considering the aspects evaluated, one realizes that none achieved 

greater than or equal to 80% being the value that was most valued in the range of 50% to 



 

 

 

147 

67.2%. An analysis of the average values obtained for each question WHOQOL showed that 

the ACS tended to opt for medium-scale trial. Sociodemographic variables are associated with 

significant differences between the means in some domains. Domains in Social and 

Environmental Affairs, averages between men and women were significantly different. The 

Socioeconomic Level of ACS was also associated with significant differences in the level of 

independence. Thus, we conclude the quality of work life passes before anything for his 

humanization. 

 

Keywords 

 

Community health workers. Quality of life. Work stress. 

 

Introdução 

 

A discussão contemporânea da Qualidade de Vida é abrangente, pois começa a trazer 

as condições e estilo de vida como temas, para além das questões de controle de sintomas, 

diminuição da mortalidade, aumento de expectativa de vida, algo comum nos primeiros 

pensamentos bioéticos a respeito deste assunto. A definição atual acrescenta outras 

perspectivas sem se desvincular das primeiras. 

O Grupo de Estudos e Pesquisa da Atividade Física e Qualidade de Vida compreende 

por qualidade de vida a percepção do indivíduo de sua posição no contexto da cultura e 

sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações, até a dimensão ética e política (ALMEIDA & GUTIERREZ, 2010, p. 152). 

Atualmente, as discussões de qualidade de vida abordam aspectos biomédicos, 

psicológicos, socioeconômicos e generalistas. A abordagem generalista compreende a 

qualidade de vida por uma perspectiva multidimensional. Nas palavras de Almeida & 

Gutierrez (2010) a qualidade de vida apresenta uma organização complexa e dinâmica dos 

seus componentes, diferindo de uma pessoa para pessoa de acordo com seu 

ambiente/contexto e mesmo entre duas pessoas inseridas em um contexto similar. 

Características como valores, inteligência, interesses são importantes. 

A abordagem socioeconômica toma os indicadores sociais como referência. Dados 

governamentais, de gestão, indicadores econômicos com índice de inflação, dentre outros são 

entendidos quanto a sua implicação para a qualidade de vida de uma população específica.  



 

 

 

148 

As abordagens médicas, no entender de Almeida & Gutierrez (2010), são abrangentes 

e por isso é comum a conceituação de qualidade de vida se expandir. Na literatura médica a 

qualidade de vida vem sendo associada a vários significados como condições de saúde e 

funcionamento social.  

Silva (2010) observa que o trabalho humano deve ser desenvolvido em condições que 

contribuam para o pleno desenvolvimento do trabalhador e de sua vida, respeitando sua 

integridade física e mental. No entanto, frequentemente as atividades laborais, em diferentes 

graus de intensidade, podem causar efeitos deletérios à saúde, deixando de lado a questão da 

integridade física e mental. Nesses casos, o trabalho pode assumir um papel ambíguo na vida 

do indivíduo, passando também por ser causa de sofrimento ou mesmo adoecimento para 

muitas pessoas. 

Segundo Fleck (2000), o termo saúde foi definido pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS), em 1946, como ―um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não 

meramente a ausência de doença‖.  No entanto, a preocupação com a melhoria da saúde se 

intensificou em meados da década de 70, onde se observou que saúde não seria somente a 

ausência de alguma doença. 

O conceito de qualidade de vida passou a estar atrelado à mensuração de indicadores 

da área da saúde a partir da década de 70. Essa mutação está associada a pelo menos seis 

vertentes que convergem para a desenvolução do conceito da qualidade de vida, tais como: 

estudos de base epidemiológica sobre a felicidade e o bem-estar; busca de indicadores sociais; 

insuficiência das medidas objetivas de desfecho em saúde; psicologia positiva; satisfação do 

cliente; movimento de humanização da medicina Fleck (2008). 

 A discussão antiga seguia o paradigma ético biomédico-clínico o qual entende a 

questão da qualidade de vida norteada apenas por questões médica já apresentadas aqui. Com 

a troca de paradigma começa a considerar a dimensão humano ligada aos anseios do das 

pessoas no que diz respeito aos seus sonhos, ao que elas esperam da vida e como isso se 

realiza, ou não, num contexto social e cultural. 

O próximo passo depois dessas transformações foi a adoção de iniciativas para se 

medir a qualidade de vida. Existe uma quantidade expressiva de medidores de qualidade de 

vida utilizados em pesquisas científicas. Durante a década de 90 houveram algumas 

iniciativas que auxiliaram o desenvolvimento de uma visão mais holística quanto a qualidade 

de vida. O WHOQOL é o nome do grupo de qualidade de vida criado pela OMS para tratar de 

questões que envolvessem esse tema. Mais tarde, o nome do grupo se tornou o nome do 

questionário desenvolvido para mensurar qualidade de vida. Trabalha com 4 grandes temas: 
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Físico, psíquico, relações sociais, ambiente. Nessa mesma época houveram vários estudos que 

tinham por objetivo desenvolver parâmetros para medir qualidade de vida. Neste intuito 

questionários foram feitos. A problemática surgida daí foi a questão da possibilidade da 

internacionalização desses parâmetros de aferimento, uma vez que questões de ordem 

etnológica se apresentavam como fator a ser levado em conta (FLECK, 2000). 

Entendemos que estes estudos se deram pelo fato de durante a década de 1990, com a 

queda do muro de Berlin, o foco de atenção mundial deixar de ser a disputa polarizada entre 

capitalismo e socialismo. Com isso, a atenção começou a se voltar para vozes que já ecoavam 

nas sociedades, mas que não eram ouvidas. Pessoas e grupos que se encontravam vulnerados, 

por questões de ordem social começaram a se organizar e as suas reivindicações começaram a 

ser ouvidas. Reivindicações que na sua grande maioria clamavam por cidadania, ou seja, por 

justiça social e equidade, dentre outros, mas que em seu cerne traziam mais do que a questão 

social o anseio humano de uma vida melhor. 

A Organização Mundial da Saúde, deste modo, tomou frente num projeto de 

colaboração internacional que resultou no WHOQOL. Este questionário definiu qualidade 

como ―a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações.‖ (WHOQOL GROUP, 1995). O fato de haver, tanto no processo de criação do 

WHOQOL quanto no processo de tradução para o português, a presença de profissionais de 

saúde no grupo de participantes é importante na mensuração de qualidade de vida de 

profissionais da área da saúde. 

Durante da década de 70, o termo Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) era 

entendido como uma preocupação com a saúde do indivíduo tendo em vista o resultado de 

suas tarefas laborais. No Brasil, nesse mesmo período, o recém-criado Movimento Sanitarista 

já discutia as implicações desse modelo desumanizado e que só favorecia o setor empresarial 

(MARTINS, 2010). 

O conceito de QVT, desde então, continuou a ser desenvolvido e aprimorado trazendo 

perspectivas, caminhos e abordagens mais atuais. Discussões quanto às condições e o 

ambiente de trabalho permaneceram e foram se atualizando. Discussões novas como a 

impressão que os trabalhadores tinham acerca do próprio trabalho, ou seja, a forma como eles 

entendiam o significado da própria prática e o seu papel enquanto trabalhador, começaram a 

despontar. 
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Hoje, o conceito de QVT demonstra-se mais holístico, já que empreende, de forma 

constante, estudos e discussões subjetivas e objetivas de trabalhadores e trabalho. Por isso a 

QVT é utilizada com frequência como indicador das experiências pessoais na organização e 

do nível de satisfação dos trabalhadores (MARTINS, 2010). A qualidade de vida no trabalha 

decorre de uma necessidade de eficiência na prestação dos serviços. Meta que se alcança, 

primeiramente, com a otimização dos recursos humanos, ou seja, questões de clima 

organizacional interferem diretamente na qualidade dos serviços prestados. 

Nota-se assim, que nessa proposta de tornar a discussão mais abrangente, a Qualidade 

de Vida passa a ser vinculada ao Estresse Ocupacional, o que abre o leque de discussão. 

Nesse sentido as iniciativas de avaliação de Estresse e Qualidade de vida passam a ser melhor 

entendidas, porém, na mesma proporção, mais complexas de serem mensuradas. 

A partir dessas premissas de qualidade de vida, também relacionados à estresse 

ocupacional, esse trabalho teve o objetivo de mensurar a qualidade de vida dos Agentes 

Comunitários de Saúde que trabalham na área de saúde mental. 

 

Metodologia 

 

a) Descrição da amostra de participantes 

 

A amostra foi composta por 97 Agentes Comunitários de Saúde sendo a maioria 

mulheres (78,4%). A idade de quase metade do grupo se insere na faixa etária de 30 a 39 anos 

de idade (40,2%), é casada (51%), tem de 1 a 3 filhos (60,8%) e possui nível socioeconômico 

médio (57,7%) ou baixo (34%). O grupo está divido entre aqueles que desenvolvem trabalho 

básico (55,7%) ou médio (41,2%). A maioria absoluta dos agentes trabalha 40 horas semanais 

(97,9%) no turno matutino/vespertino (96,9%).  

 

b) Procedimentos 

 

A avaliação da qualidade de vida dos Agentes Comunitários de Saúde foi realizada 

através da resposta do instrumento da OMS, WHOQOL – 100, uma versão validada no Brasil, 

composta por 100 questões, distribuídas em seis domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/crenças pessoais. Cada 

domínio é constituído por facetas, totalizando 24 facetas, as quais são compostas de quatro 

perguntas. Além das 24 facetas, o instrumento consta de uma vigésima quinta faceta que 
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consta de perguntas gerais sobre qualidade de vida. Os valores de resposta obtidos foram 

transformados em percentagem, de 0 a 100, sendo que os valores mais elevados são 

indicadores de melhor qualidade de vida. 

O questionário foi aplicado em dezembro de 2012, em sala reservada, nas 

dependências dos centros de saúde. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da 

FEPECS/SES/DF sob nº 643/11, aprovado em 15/02/2012. Os 97 agentes comunitários de 

saúde que aceitaram participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, sendo garantido o anonimato e sigilo das informações. Com a finalidade de 

garantir a confidencialidade do estudo, não foram divulgados os nomes das unidades de saúde 

da família que fizeram parte da presente investigação. 

 

c) Análise estatística 

 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado utilizando o pacote estatístico SPSS 

versão 19. Para analises das diferenças nas médias de QV em função das variáveis 

demográficas e socioeconômicas, o teste de Tukey foi utilizado.  

 

Resultados 

 

a) Qualidade de vida (WHOQOL – 100) 

 

 Domínios e facetas da qualidade de vida  

 

Segundo os resultados obtidos, foi possível conhecer a qualidade de vida dos Agentes 

Comunitários de Saúde atuantes nas equipes de ESF em saúde mental. Os resultados do 

WHOQOL foram transformados em percentagens a fim de permitir uma comparação entre os 

seus domínios e as facetas.  A Figura 1 apresenta o julgamento médio percentual observado 

nos domínios Físico, Psicológico, Nível de Independência, Relações Sociais, Ambiente e a 

Auto avalição da qualidade de vida. 
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Figura 1. Julgamento médio percentual de cada Domínio do WHOQOLç 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os julgamentos percentuais médios indicam que os ACS avaliaram os domínios da 

Qualidade de Vida (QV) entre 50% a 63%. Destaca-se que a Auto avaliação da QV foi 

superior a qualquer domínio considerado. O domínio que recebeu menor avaliação foi 

Ambiente que inclui as facetas: Recursos financeiros; Cuidados de Saúde e Sociais 

(disponibilidade e qualidade); Ambiente no Lar; Participação em, e oportunidades de 

recreação/lazer; Ambiente Físico (poluição/ruído/trânsito/clima); Segurança Física e Proteção; 

e, Transporte. Esta avaliação corresponde ao julgamento médio na escala de respostas (i.e., 

resposta ―mais ou menos‖). Não se observa uma discrepância significativa entre os valores 

médios percentuais dos demais domínios. 

A Tabela 1 relata os julgamentos percentuais médios observados em cada faceta do 

WHOQOL. As médias são apresentadas em ordem decrescente de magnitude. A média dos 

julgamentos variou de 24,2% a 79,2%. 
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Tabela 1: Julgamento médio percentual e Desvio Padrão (DP) das facetas 

Faceta Média DP 

Espiritualidade/religião/crenças pessoais 79,2 18,08 

Capacidade de trabalho 73,7 17,97 

Autoestima 67,2 17,32 

Sentimentos positivos 65,5 16,06 

Sono e repouso 64,1 27,11 

Pensar, aprender, memória e concentração 62,6 15,47 

Imagem corporal e aparência 62,2 19,08 

Ambiente no lar 62,1 15,93 

Qualidade de Vida do ponto de vista do avaliado 62,0 16,12 

Suporte (apoio) social 58,9 16,89 

Relações pessoais 58,4 12,27 

Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades 57,3 13,91 

Segurança física e proteção 54,4 14,58 

Dor e desconforto 53,4 17,02 

Energia e fadiga 52,4 18,03 

Atividade sexual 51,7 16,62 

Participação em, e oportunidades de recreação/lazer 51,7 18,3 

Mobilidade 51,4 11,13 

Atividades da vida cotidiana 50,5 10,18 

Recursos financeiros 49,9 7,01 

Sentimentos negativos 47,8 21,92 

Ambiente físico: (poluição/ruído/trânsito/clima) 47,7 10,72 

Transporte 44,5 12,16 

Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade 39,5 18,17 

Dependência de medicação ou de tratamentos 24,2 24,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A tabela evidencia que as facetas que receberam os julgamentos médios mais 

inferiores foram Cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade e Dependência de 

medicação ou de tratamentos. Apenas 8% das da facetas obtiveram uma média no intervalo de 

70% a 79%; 28% tiveram uma média entre 60% a 69%; 40% tiveram uma média entre 50% a 

59%; e, 16% se situaram entre 40% a 49%. 

Uma análise da distribuição de frequência das médias revela que 3% corresponde ao 

intervalo 1,82 a 1,97; 32% ao intervalo 2,1 a 2,99; 58% ao intervalo 3,02 a 3,92; e, 7% ao 

intervalo 4,0 a 4,23. Isto significa que a avaliação centro da escala de respostas escala (―nem 

satisfeito nem insatisfeito‖, ou ―mais ou menos‖, ou ―nem ruim nem boa‖, ou ―médio‖, ou ―às 
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vezes‖) preponderou entre as avaliações dos ACS. Os extremos da escala, (―nada/muito 

insatisfeito/muito ruim‖ e ―extremamente/muito satisfeito/muito bom‖) foram muito pouco 

assinalados.  

 

 Domínios em função dos fatores socioeconômicos e demográficos 

 

Não foi possível observar diferenças estatísticas significativas entre os escores médios 

dos domínios de Qualidade de Vida quando comparados entre as variáveis: idade, estado civil, 

trabalho, escolaridade, número de dependentes e nível socioeconômico. 

No que se refere aos domínios em função do sexo, a Tabela 2 apresenta as médias e 

desvios padrão dos índices observados em cada domínio em função do sexo do participante. A 

tabela indica que todos os julgamentos das mulheres são superiores às avaliações feitas pelos 

homens. ANOVAS one-way revelaram que há diferenças significativas entre as médias em 

função do Sexo no Domínio IV – Relações Sociais [F(1,94) = 8,427, p = 0,05], e no Domínio 

V – Ambiente [F(1,94) = 4,738, p = 0,032]. Houve um efeito marginalmente significativo do 

Sexo no Domínio II - Psicológico [F(1,94) = 3,801, p = 0,054]. Testes subsequentes (Tukey) 

entre as médias indicaram que ACS do sexo feminino obtiveram médias superiores aos 

homens nos três domínios. 

 

Tabela 2: Distribuição dos resultados dos domínios em função do sexo. 

 Sexo 
Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 
Domínio NI Domínio RS 

Domínio 

Ambiente 

Média MASC 50,1 56,7 61,9 50,2 47,3 

DP MASC 16,4 15,4 7,0 9,4 8,8 

Média FEM 55,6 63,6 63,5 58,2 52,0 

DP FEM 16,0 13,8 8,8 11,3 8,6 

Onde: DP = Desvio Padrão; NI = Nível de Independência; RS = Relações Sociais. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As médias e desvios padrão dos índices em função do nível socioeconômico do ACS 

estão apresentadas na tabela 3. ANOVAS one-way revelaram houve diferenças significativas 

entre as médias em função do Nível Socioeconômico no Domínio III – Nível de 

Independência [F(2,94) = 3,670, p = 0,029]. Testes subsequentes (Tukey) entre as médias 

indicaram que ACS de nível Baixo têm Nível de Independência significativamente superior 

aos ACS de nível socioeconômico Médio. 
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Tabela 3: Distribuição dos resultados dos domínios em função do nível socioeconômico. 

 NSE 
Domínio 

Físico 

Domínio 

Psicológico 
Domínio NI Domínio RS 

Domínio 

Ambiente 

Média MB 60,2 63,9 61,3 54,2 47,5 

DP MB 12,5 8,6 4,4 10,1 9,1 

Média B 56,2 63,5 66,1 58,8 51,6 

DP B 17,7 14,2 8,5 12,2 9,9 

Média M 52,5 60,7 61,1 55,2 50,9 

DP M 15,4 15,4 9,1 11,1 8,2 

Onde: DP = Desvio Padrão; NSE = Nível Socioeconômico; MB = Muito Baixo; B = Baixo; M = Médio; NI = 

Nível de Independência; RS = Relações Sociais. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Discussão 

 

Os ACS julgaram, em média, que a Qualidade de Vida revelada pelos cinco Domínios 

se localiza em torno de 57%. Esta porcentagem chama a atenção quando comparada com a 

Auto avaliação da Qualidade de Vida que é mais de 20% superior (79,2%). Considerando as 

facetas avaliadas, percebe-se que nenhuma atingiu valor superior ou igual a 80% sendo que a 

maioria foi avaliada no intervalo entre 50% a 67,2%, e seis estão abaixo de 50%. 

O comprometimento da qualidade de vida dos trabalhadores de saúde pode influenciar 

diretamente na prestação de serviços. Tal fato pode afetar a dinâmica do atendimento e 

trazendo prejuízos à assistência dos pacientes. 

Verificou-se maior satisfação com o domínio Nível de Independência da qualidade de 

vida dos ACSs avaliados. Assim, as facetas mobilidade, atividades de vida cotidiana, 

dependência de medicação ou de tratamento e capacidade de trabalho foram aspectos que 

proporcionam melhores níveis de percepção de qualidade de vida dos trabalhadores 

estudados. Resultados semelhantes foram encontrados por Fernandes et al. (2010), 

trabalhando com enfermeiros das equipes de saúde da família dos 27 municípios da 

Macrorregião de Saúde do Triângulo Sul onde observaram maiores médias para nível de 

independência e relações sociais, utilizando as respostas do instrumento de avaliação 

WHOQOL – 100.  

Lopes & Macedo (2013), em trabalho realizado com enfermeiros de 11 unidades de 

saúde da família, no município de Vitória da Conquista/ Bahia, observaram, utilizando o 

WHOQOL Breaf, que o maior escore entre os domínios avaliados foi o físico, seguindo do 

domínio psicológico. O domínio psicológico no presente trabalho também teve um dos 
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maiores escores, indicando que esse aspecto ligado a questão psicológica tem grande 

relevância aos ACS no tocante a qualidade de vida. A questão psicológica envolve as 

dimensões da vida humana, ou seja, aspectos como aproveitar a vida, viver bem, com 

satisfação consigo e com os outros, sem a presença de sentimentos negativos. Vasconcellos e 

Costa-Val (2008) também verificaram que o domínio psicológico foi o que apresentou o 

terceiro maior escore quando avaliaram Agentes Comunitários de Saúde em Lagoa Santa, 

Minas Gerais, utilizando o WHOQOL Breaf. 

Assim, reações subjetivas e as vivências do ser humano são indicadores envolvidos na 

abordagem psicológica. Almeida & Gutierrez (2010) afirmam que essa abordagem depende 

da: 

 

Experiência direta da pessoa cuja qualidade de vida está sendo avaliada e indicam 

como os povos percebem suas próprias vidas, felicidade, satisfação. O fato das 

abordagens psicológicas considerarem qualidade de vida somente como um aspecto 

interior à pessoa, desconsiderando o contexto ambiental em que está inserida, é a 

principal limitação dessa linha de pensamento (p. 152). 

 

No que se refere a ―Estado de saúde e qualidade de vida relacionada à saúde‖ estão 

dispostas variáveis, através de uma progressão linear, com relação à proximidade ao 

indivíduo, do mais proximal (sintomas) ao mais distal (oportunidades). Segundo Patrick 

(2008), a avaliação da qualidade de vida é indissociável do contexto pessoal ou sociocultural. 

O domínio ambiente, onde estão inseridas as facetas: recursos financeiros, cuidado de 

saúde e sociais, ambiente no lar, participação em atividades de recreação e lazer, fatores 

ligados a poluição, ruído transito, segurança e transporte, foi o que apresentou menor 

percentagem, indicando ser menos influente no que se refere a qualidade de vida no trabalho. 

Fatores como disponibilidade de recursos humanos, a organização do processo do trabalho e o 

reconhecimento da boa forma de cuidar entre a população assistida pode ser um dos fatores 

para que o domínio ambiente apresentasse a menor percentagem. Resultados semelhantes 

também foram encontrados por Lopes e Macedo (2013).  

Mendonça & Oliveira (2013), em trabalho realizado sobre a qualidade de vida dos 

trabalhadores da atenção primária de Amparo/ SP observaram que os domínios físico, 

psicológico, relações sociais e meio-ambiente apresentaram os escores 68,58; 63,31; 66,24 e 

57,42, respectivamente. Ursine et al. (2010), também realizaram trabalho com Agentes 

Comunitários de Saúdes na Estratégia de Saúde da Família, em Londrina, Paraná, para 

investigar as condições de trabalho e da qualidade de vida desses trabalhadores, e verificaram 
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que no domínio físico, obteve-se o escore médio de 74, o psicológico obteve escore médio de 

71,5 e o menor escore médio foi encontrado no domínio ambiente, corroborando também com 

os resultados encontrados no trabalho atual.  

Segundo Paschoal; Tamayo (2004), o estudo da qualidade de vida pode ser baseado 

em estressores organizacionais (estímulos do ambiente de trabalho que exigem respostas 

adaptativas por parte do empregado e que excedem sua capacidade de enfrentamento), em 

respostas do indivíduo (respostas psicológicas, fisiológicas e comportamentais emitidas pelo 

indivíduo frente a fatores do trabalho que excedem sua habilidade de enfrentamento), ou em 

diversas variáveis presentes no processo estressor-resposta (processo geral que consiste no 

enfoque mais completo englobando os anteriores). Assim, medidas reeducativas podem ser 

articuladas com o fim de proporcionar melhor qualidade de vida no trabalho em saúde e em 

saúde mental, para proporcionar também melhoria no atendimento aos assistidos. 

Uma análise dos valores médios obtidos para cada pergunta do WHOQOL mostrou 

que os ACS tenderam a optar pelo julgamento médio da escala (―nem satisfeito nem 

insatisfeito‖, ou ―mais ou menos‖, ou ―nem ruim nem boa‖, ou ―médio‖, ou ―às vezes‖). 

Algumas variáveis sociodemográficas estão associadas a diferenças significativas 

entre as médias em alguns Domínios. Nos Domínios Relações Sociais e Ambiente, as médias 

entre homens e mulheres foram significativamente diferentes. O Nível Socioeconômico do 

ACS também esteve associado a diferenças significativas no Nível de Independência. As 

demais características sociodemográficas não produziram diferenças significativas. 

Acerca dos resultados encontrados é importante salientar que o trabalhador de saúde 

lida em um processo assistencial paradoxo: a vida e a morte. Além disso, o profissional 

enfermeiro, ou Agente Comunitário de Saúde, trabalha em um processo de natureza humana 

que pode se dar, tanto na perspectiva da promoção, como da prevenção e/ou recuperação da 

saúde (SANTOS, 2010).  Trevisan; Lourenço (2009), consideram que esse tipo de trabalho 

demanda uma relação humana intensa, ou seja, ao qual é intrínseca a inter-relação e o vinculo. 

Configuram-se, então, como ação produtiva e interação social, simultaneamente. 

Pesquisas apontam que a realidade no Brasil tem mostrado que existe uma 

compreensão de forma parcial ou incompleta sobre a qualidade de vida dos profissionais de 

saúde no trabalho na prática. Segundo Miranda (2008), o referencial assistencialista está 

atrelado a atuação da qualidade voltada para pessoas. Algumas vezes benemérito, ou, 

simplesmente, ações gerenciais ignoram qualidade de vida no trabalho nas políticas e 

processos das empresas ou reparação de aspectos riscos na condição de trabalho. 
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Nesse sentido, promover qualidade de vida, segundo a European Foundation (2002), 

significaria promover a qualidade do trabalho e do emprego tendo como ponto de partida os 

seguintes objetivos: 

 

 Garantir a segurança na carreira e no emprego, assegurando a 

empregabilidade, a renda, a proteção social e o direito dos trabalhadores; 

 Manter e promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores através dos 

cuidados à saúde e à exposição a riscos no trabalho, e de uma organização 

do trabalho mais adequada e eficaz; 

 Desenvolver habilidades e competências através da qualificação, do 

treinamento, do desenvolvimento na carreira; 

 Reconciliar a vida fora e dentro do trabalho através da redução ou 

adequação da extensão da jornada de trabalho, da flexibilização do tempo 

dedicado ao trabalho e da criação de estruturas sociais de apoio (p. 131). 

 

Conclusão 

 

A qualidade de vida no trabalho passa antes de qualquer coisa pela sua humanização. 

É preciso entender que o trabalhador, seja ele patrão ou empregado, significa a sua qualidade 

de vida laboral, não apenas por questões que se ligam diretamente ao trabalho - como a sua 

produção os seus desafios e metas -, mas também pela relação deste trabalho com um 

contexto social - como o cumprimento de legislação e até o reconhecimento que a sociedade 

dá ao trabalho -, por isso a aferição da qualidade de vida de sempre acompanhar as questões 

atuais ou a compreensão mais moderna do que vai se avaliar. 

A participação social, o modelo de gestão a ser adotado pelos governantes e 

representantes do povo e o conjunto de ações desenvolvidas por profissionais da área de saúde 

são de extrema importância para o estabelecimento de qualidade de vida dos profissionais da 

área da saúde e também para a melhoria das condições de saúde da população brasileira. Os 

ACSs são profissionais que interagem diretamente com a população, anseios, perspectivas e 

também tristezas e dificuldades. Entender como é a qualidade de vida desses profissionais é 

medida importante tanto no que se refere ao cunho pessoal quanto ao que se refere a esfera da 

sociedade em geral. 

Ainda são poucos os estudos voltados para qualidade de vida no trabalho para 

trabalhadores da área da saúde. Nesse sentido, observa-se a necessidade de maiores esforços 

para entender como esses profissionais se consideram, como é o trabalho de cada um deles 

para a melhoria da comunidade a qual eles estão inseridos. 
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6. ESTUDO 6: SAÚDE MENTAL E FATORES PSICOSSOCIAIS DE RISCO E

QUALIDADE DE VIDA (SWS X WHOQOL) EM AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE
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Resumo 

 

Esse trabalho foi realizado com o objetivo de entender a relação entre os fatores do 

SWS (Fatores Psicossociais de Risco, Estresse no Trabalho, Estresse Social, Estresse Pessoal, 

Saúde Mental, Apoio no Trabalho, Apoio Social, Apoio Pessoal) e os domínios do WHOQOL 

(Físico, Psicológico, Nível de Independência, Ambiente), para determinar como o estresse se 

relaciona com a qualidade de vida dos Agentes Comunitários de Saúde no Distrito Federal. 

Para isso foi utilizada uma amostra de 97 agentes comunitários de saúde matriciados em 

saúde mental, nas regiões do Riacho Fundo I e II do DF. O tratamento estatístico dos dados 

foi realizado utilizando o pacote estatístico SPSS versão 19. Com os resultados dos dois 

instrumentos realizados, a correlação canônica foi realizada para identificar a associação entre 

os indicadores dos instrumentos SWS e WHOQOL, observando nível de significância de 5% 

para discussões. A análise de correlação Canônica é centrada na identificação e quantificação 

da associação entre dois grupos de variáveis. Como resultados observou-se que os domínios 

relacionados à qualidade de vida (WHOQOL-100): Nível de Independência (-0,37), Relações 

Sociais (0,41) e Ambiente (0,60), e o fator Estresse no Trabalho (-0,31) (SWS-forma GP) 

estão correlacionadas com a primeira variável canônica. Foram encontradas correlações 

significativas entre os seguintes pares faceta/domínio do WHOQOL: sono-repouso/apoio 

social (r = 0,21, p  0,05, bilateral); mobilidade/estresse no trabalho (r = 0,24, p  0,05, 

bilateral); mobilidade/estresse pessoal (r = 0,21, p  0,05, bilateral). O estudo demostrou que 

os diversos fatores causadores de estresse nos agentes comunitários de saúde podem causar 

perda na qualidade de vida desses trabalhadores. Observou-se uma tendência de que quanto 

melhor for o ambiente, maior o seu nível de independência e melhores forem as relações 

sociais dos ACS, menor será o estresse no trabalho desses trabalhadores. 

 

Palavras-chave 

 

Qualidade de vida. Estresse no trabalho. Agentes comunitários de saúde. 

 

Abstract 

 

This work was conducted in order to understand the relationship between the factors 

of SWS (Psychosocial Risk Factors, Work Stress, Social Stress, Personal Stress, Mental 

Health, Support at Work, Social Support, Personal Support) and WHOQOL (Physical, 
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Psychological, Level of Independence, Environment), to determine how stress relates to the 

quality of life of Community Health Workers in the Federal District. For this sample of 97 

community health workers in mental health matrixed in regions Creek Fund I and II of the DF 

was used. The statistical treatment of the data was performed using SPSS version 19. The 

results of the two instruments performed canonical correlation was performed to identify the 

association between indicators of SWS and WHOQOL instruments, noting the significance 

level of 5% for discussions. The canonical correlation analysis is focused on identifying and 

quantifying the association between two sets of variables. As a result it was observed that the 

domains related to quality of life (WHOQOL-100): Level of Independence (-0.37), Social 

Relations (0.41) and the environment (0.60), and the stress factor at Work (-0.31) (SWS-shape 

GP) are correlated with the first canonical variable. Significant correlations were found 

between the following pairs facet / domain of the WHOQOL: sleep-home / social support (r = 

0.21, p  0.05, bilateral); mobility / work stress (r = 0.24, p  0.05, bilateral); mobility / 

personal stress (r = 0.21, p  0.05, bilateral). The study demonstrated that the various factors 

causing stress among community health workers can cause a loss in quality of life of workers. 

There was a trend that the better the environment, the higher their level of independence and 

better the social relations of the ACS, the lower the stress in their employment. 

 

Keywords 

 

Quality of life. Stress at work. Community health workers. 

 

Introdução 

 

O programa de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) partiu da necessidade de 

aproximação entre a população e os serviços de saúde. Por conta dessa tarefa, resultam como 

competências do ACS: a articulação, que torna viável a interação entre a equipe da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) e as famílias por esta visitadas; a tradução, que torna ―inteligível‖ o 

discurso das comunidades carentes e iletradas para as equipes letradas da ESF possibilitando 

deste modo a comunicação; a ligação entre Comunidade e a Política Pública; e a ligação entre 

o Estado e a Comunidade (BRASIL, 2009) 

Todas as atividades citadas acima visam o estabelecimento de uma relação entre a 

comunidade a qual o ACS pertence e o poder público, naquilo que diz respeito às políticas 

públicas de saúde. Por esse motivo existirem competências tão peculiares, já que o Estado, 
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representado por seus agentes, se encontra muito afastado da realidade de uma certa parcela 

da população. Assim, observa-se a necessidade de articulação no momento do encontro dos 

ACSs, membros destacados da comunidade, e a população, e, além disso, que haja tradução 

das linguagens médicas e dos cidadãos para interação ideal, e para finalmente a política 

pública de saúde bem como o Estado se fazerem efetivos na vida dessas pessoas. 

Nesse contexto de interação é que a atividade laboral do ACS acontece e é a partir 

desse ponto que podem surgir os fatores de estresse dessa ocupação.  

O estresse nas relações de trabalho é apresentado normalmente como situações de 

violência psíquica ou física. A violência física no trabalho é um problema mais fácil de tratar 

e solucionar, já que possui caráter objetivo, ou seja, de fácil constatação, onde determinada 

atitude de um empregador, ou de um colega de trabalho, ou de um terceiro, resulta em 

constrangimento para outro trabalhador. Quando tal situação não é contornada os resultados 

serão diversos, dentre eles: absenteísmo, rotatividade, adoecimento, afastamento, entre outros. 

A violência psíquica, porém, ainda que direta, como no caso do assédio moral no 

ambiente de trabalho, possui caráter intersubjetivo, o que resultada na dificuldade de se 

visualizar e avaliar o seu impacto. Normalmente, a terceira causa mais provável de 

afastamento no trabalho tem relação com violência psíquica. No entanto, lidar com o 

adoecimento mental do trabalhador é tarefa complicada, já que geralmente esse tipo de 

estresse não é percebido. É interessante observar, no caso do ACS, os pressupostos de sua 

atividade que podem ocasionar em problemas de estresse. Por exemplo, o contorno 

profissional muda, ou deveria mudar, conforme a região. As comunidades, a depender dos 

estados em que se situam, possuirão vocabulário próprio para se referirem às suas 

enfermidades, maneiras próprias de tratá-las conforme os recursos disponíveis, ritos sociais 

específicos para receber as equipes, entre outros. Além disso, é necessário salientar que o 

ACS, por ser um membro da comunidade, vai padecer dos mesmos problemas que a 

comunidade padece, além daqueles que a função de ACS pode acarretar. 

Outro pressuposto se refere as exigências para se tornar um ACS. Apesar de os 

agentes serem uma ponte entre os cuidados do Estado e a comunidade, eles mesmos não 

possuem tais cuidados por parte do Estado. A falta de vínculo com o governo, a garantia de 

um plano de carreira e um piso salarial, além de uma infraestrutura de trabalho, são pontos 

preocupantes observados. 
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Outro fator importante de se destacar é que outros profissionais das ESF não entende o 

ACS como um profissional deste grupo, ou seja, as equipes multiprofissionais da Estratégia 

Saúde da Família, tal qual o Estado, não reconhecem esses agentes como um trabalhador e/ou 

pertencente a uma estratégia de serviço. 

Além disso, observam-se ainda preocupações com o fato de se os ACS se tornarem 

técnicos em saúde, perder-se-ia então o caráter comunitário, já que seriam mais instruídos. No 

entanto, essas preocupações não fizeram sentido para os profissionais sanitaristas e 

bioeticistas que entendem que a capacitação não os afastam da comunidade, mas na verdade 

lhe conferem mais ferramentas para expressar os anseios de sua comunidade. 

Nessa esteira, Silva e Damaso (2002) entendem que o ACS reorienta a concepção do 

modelo de atenção básica e a discussão com a comunidade dos problemas ali existentes. Deste 

modo, o ACS dispara a transformação social, mesmo não estando diretamente ligado à 

assistência, já que é ponte para um acesso eficiente à saúde. 

Pode-se observar que os fatores estressores - restringindo aos que aqui foram elencado 

no que se refere a atividade laboral do ACS -, passam pela questão dos cuidados que se 

devem ter para com o profissional de saúde, as garantias trabalhistas que lhes devem ser 

conferidas, ao sentimento de pertença que lhes é suscitado pelo seu empregador, seus colegas 

de trabalho e a própria comunidade. A partir disso é possível concluir que uma mudança 

significativa de postura, nos sentido de se inverter a situação apresentada sobre os ACS, 

resultaria na conversão do fator de estresse para um fator de qualidade de vida no trabalho. 

A qualidade de vida além de passar por questões objetivas, como a elaboração legal de 

garantias trabalhistas, passa pela questão intersubjetiva do sentimento de pertença. 

A Estratégia Saúde da Família é uma tentativa de se superar o pensamento 

hospitalocêntrico, no qual os serviços de saúde ocorrem somente em hospitais, quando há 

casos de adoecimentos. Com o pensamento voltado para a bioética, a prática dos ACS 

suplanta o paradigma biomédico-clínico, representado pela mentalidade hospitalocêntrica, já 

que tem seu foco na prevenção. 

Ainda na linha do pensamento bioético, é possível entender que a ação desses 

profissionais tende a inaugurar uma nova bioética, já que os modelos do início do século, 

como a Bioética de Proteção e a de Intervenção, ainda não consideram os profissionais de 

saúde na suas discussões, prestando mais atenção ao alocamento de recursos públicos, 

biopolítica, ecologia e outras questões não tão localizadas e pontuais como o estresse e a 

qualidade de vida de trabalhadores da saúde. 
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O profissional de saúde sofre com o estresse que é inerente ao seu trabalho de 

cuidador e sofre com estresse que oriundo do descaso para com a sua situação de trabalho. 

Essa segunda situação coloca o profissional na condição de vulnerado, demandando deste 

modo não só a sua proteção, mas a sua ação transformadora da própria realidade. 

São necessárias, da mesma forma, medidas protetivas aos trabalhadores, já que serão 

eles os responsáveis pela efetivação prática das políticas públicas de saúde. Nesta linha, 

Moreno (2011) pondera: 

 

La pérdida de protagonismo de los Estados en la protección y regulación de las 

relaciones laborales, la merma de poder negociador de parte de los trabajadores, la 

primacía del mercado como articulador de las relaciones sociales y un sistema de 

organización laboral que reproduce las inequidades encontradas en otros ámbitos 

de la sociedad, han tenido como resultado un incremento del trabajo al tiempo 

parcial, aumento del subempleo y desempleo, pérdida la seguridad en el empleo, y 

la precarización creciente de las condiciones laborales. En la medida que el trabajo 

pierde estabilidad y la relación laboral se hace más precaria, el cuidado de la salud 

y lós riesgos asociados al trabajo son transpasados a los trabajadores (p. 69). 

 

A alocação de recursos públicos que é algo amplamente trabalhado pela bioética de 

proteção precisa ser discutida nos conselhos de saúde tendo em mente a proteção dos 

profissionais de saúde, uma vez que, em termos pragmáticos, as políticas públicas se 

concretizam com o trabalho desses. 

Para entender os fatores estressantes que afligem esses agentes, alguns instrumentos 

podem ser utilizados. O SWS (Stress, Work and Social) é um instrumento utilizado para 

identificar os prejuízos dos efeitos danosos do estresse. Esse questionário foi utilizado a 

primeira vez no Brasil em 1999, em trabalho de doutorado de Areias (1999), com o objetivo 

de verificar a presença de fatores de estresse e de apoio em Trabalhadores da Universidade 

Estadual de Campinas, São Paulo. No entanto, esse instrumento foi desenvolvido em 1991, 

por dois pesquisadores, Ostermann e Gutiérrez, coordenadores de uma pesquisa internacional 

sobre estresse e os possíveis efeitos danosos em trabalhadores. 

A qualidade de vida está estritamente relacionada aos fatores estressantes e como esses 

podem ser relacionados à problemas de saúde nas pessoas. Qualidade de vida e estresse são 

conceitos que normalmente estão presentes no vocabulário do homem contemporâneo. Tais 

conceitos são gerados e vivenciados a partir da relação individual, cotidiana e dialética do ser 

humano. Da mesma maneira que o estresse, existem instrumentos que são utilizados para 

mensurar a qualidade de vida de grupos de pessoas. O WHOQOL-100 é um deles e que conta 

com 100 questões, abordando o caráter multidimensional que a qualidade de vida assume na 

vida das pessoas. É um instrumento da OMS (Organização Mundial de Saúde), desenvolvido 
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simultaneamente considerando várias culturas e múltiplos centros urbanos ao redor do mundo 

(FLECK et al., 2000; FLECK et al., 1999).  

Nesse sentido, esse trabalho foi realizado com o objetivo de entender a relação entre 

os fatores do SWS (Fatores Psicossociais de Risco, Estresse no Trabalho, Estresse Social, 

Estresse Pessoal, Saúde Mental, Apoio no Trabalho, Apoio Social, Apoio Pessoal) e os 

domínios do WHOQOL (Físico, Psicológico, Nível de Independência, Ambiente), para 

determinar como o estresse se relaciona com a qualidade de vida dos Agentes Comunitários 

de Saúde no Distrito Federal. 

 

Material e métodos 

 

a) Descrição da amostra de participantes 

 

A amostra foi composta por 97 Agentes Comunitários de Saúde sendo a maioria 

mulheres (78,4%). A idade de quase metade do grupo se insere na faixa etária de 30 a 39 anos 

de idade (40,2%), é casada (51%), tem de 1 a 3 filhos (60,8%) e possui nível socioeconômico 

médio (57,7%) ou baixo (34%). O grupo está divido entre aqueles que desenvolvem trabalho 

básico (55,7%) ou médio (41,2%). A maioria absoluta dos agentes trabalha 40 horas semanais 

(97,9%) no turno matutino/vespertino (96,9%).  

 

b) Procedimentos 

 

Para a análise relacionada com estresse laboral, utilizou-se instrumento SWS Survey – 

questionário sobre estresse, saúde mental e trabalho. Os resultados coletados pelos 

questionários SWS–FORMA GP foram distribuídos em duas sessões: Seção I: descrição do 

perfil demográfico e socioeconômico dos participantes e Seção II: que descreve resultados 

observados no SWS – Forma GP. Esta segunda seção teve por objetivo descrever o Estresse 

no Trabalho avaliado pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), considerando as variáveis 

demográficas e socioeconômicas da amostra. 

A avaliação da qualidade de vida dos Agentes Comunitários de Saúde foi realizada 

através da resposta do instrumento da OMS, WHOQOL – 100, uma versão validada no Brasil, 

composta por 100 questões, distribuídas em seis domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente e espiritualidade/ crenças pessoais. Cada 

domínio é constituído por facetas totalizando 24 facetas, as quais são compostas de 4 
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perguntas. Além das 24 facetas, o instrumento consta de uma vigésima quinta faceta que 

consta de perguntas gerais sobre qualidade de vida. Os valores de resposta obtidos foram 

transformados em percentagem, de 0 a 100, sendo que os valores mais elevados são 

indicadores de melhor qualidade de vida. 

Os questionários foram aplicados em dezembro de 2012, em sala reservada, nas 

dependências dos centros de saúde. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética da 

FEPECS/SES/DF sob nº 643/11, aprovado em 15/02/2012. Os 97 agentes comunitários de 

saúde que aceitaram participar do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, sendo garantido o anonimato e sigilo das informações. Com a finalidade de 

garantir a confidencialidade do estudo, não foram divulgados os nomes das unidades de saúde 

da família que fizeram parte da presente investigação. 

 

c) Análise estatística 

 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado utilizando o pacote estatístico SPSS 

versão 19. Com os resultados dos dois instrumentos realizados, a correlação canônica foi 

realizada para identificar a associação entre os indicadores dos instrumentos SWS e 

WHOQOL, observando nível de significância de 5% para discussões. 

A análise de correlação Canônica é centrada na identificação e quantificação da 

associação entre dois grupos de variáveis. O foco dessa correlação está na correlação entre 

uma combinação linear das variáveis em um dos grupos com uma outra combinação linear 

das variáveis de um outro grupo.  

 

Resultados 

 

Os resultados dos dois questionários foram pareados a fim de identificar correlações 

entre os fatores do SWS (Fatores Psicossociais de Risco, Estresse no Trabalho, Estresse 

Social, Estresse Pessoal, Saúde Mental, Apoio no Trabalho, Apoio Social, Apoio Pessoal) e 

os domínios do WHOQOL (Físico, Psicológico, Nível de Independência, Ambiente). 

Também foram avaliadas associações entre os fatores do SWS e as 25 facetas do WHOQOL. 

Uma correlação canônica foi calculada entre o conjunto de fatores do SWS e os 

domínios do WHOQOL. A primeira variante canônica foi 0,42 explicando 17% da variância; 

a segunda foi 0,29 e explicou 8% da variância. Testes de significância (Pillais, Hottelings, 

Wilks, Roys, X
2
) não detectaram significância destes coeficientes. Apesar disto, a correlação 
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canônica explicou 17% dos resultados. Os resultados do WHOQOL preveem 10% da 

variância do SWS, e este prevê 5% dos resultados do WHOQOL. 

Adotando um ponto de corte de 0,3 (Pedhazur, 1982, p. 732), os domínios 

relacionados à qualidade de vida (WHOQOL-100): Nível de Independência (-0,37), Relações 

Sociais (0,41) e Ambiente (0,60), e o fator Estresse no Trabalho (-0,31) (SWS-forma GP) 

estão correlacionadas com a primeira variável canônica. Isto sugere que tanto menor será o 

estresse no trabalho do ACS quanto melhor for o ambiente, maior o seu nível de 

independência e melhores forem as relações sociais. 

Considerando a contribuição individual de cada variável na primeira variável 

canônica, e adotando-se como critério de corte 0,3 (Pedhazur, 1982, p. 732), o Domínio 

Ambiente e o fator Estresse no Trabalho apresentaram o maior valor preditivo dos 

julgamentos dos participantes. 

Uma correlação canônica também foi calculada entre os fatores do SWS e as facetas 

do WHOQOL (Correlação Canônica = 0,68), explicando 46% da variância. O teste do X
2
 

(172,27, p = 0,92) não revelou significância estatística. Estão correlacionados com a primeira 

variável canônica os fatores do SWS: Saúde Mental (0,38), Apoio no Trabalho (0,42) e Apoio 

Pessoal (0,38); e, as facetas do WHOQOL: Autoestima (0,34), Mobilidade (0,35), e 

Segurança Física e Proteção (-0,33). Adotando-se como critério de corte 0,3 (Pedhazur, 

op.cit.), os elementos com maior valor preditivo são Autoestima (carga = 0,63) e Apoio Social 

(carga = 0,82). 

Correlações bivariadas de Pearson foram calculadas entre fatores domínios e facetas. 

Nenhuma correlação significativa entre domínios do WHOQOL e fatores do SWS foi 

encontrada. 

Foram encontradas correlações significativas entre os seguintes pares faceta/domínio 

do WHOQOL: sono-repouso/apoio social (r = 0,21, p  0,05, bilateral); mobilidade/estresse 

no trabalho (r = 0,24, p  0,05, bilateral); mobilidade/estresse pessoal (r = 0,21, p  0,05, 

bilateral). Estas correlações devem ser interpretadas com cautela porque o significado da 

escala de respostas é invertido em algumas perguntas. A tabela 1 apresenta as médias destas 

perguntas. 
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Tabela 1: Média e desvio padrão (DP) das perguntas das facetas sono-repouso e mobilidade. 

 Sono-repouso Média DP 

3.1 Como você avalia o seu sono? 

1 = muito ruim, 5 = muito bom 

3,5 3,53 

3.2 Você tem alguma dificuldade para dormir (com o sono)? 

1 = nada, 5 = extremamente 

2,3 1,28 

3.3 Quão satisfeito(a) você está com o seu sono? 

1 = muito insatisfeito, 5 = muito satisfeito 

3,4 1,12 

3.4 O quanto algum problema com o sono lhe preocupa? 

1 = nada, 5 = extremamente 

2,7 1,25 

 Mobilidade Média DP 

9.1 Quão bem você é capaz de se locomover? 

1 = muito ruim, 5 = muito bom 

4,2 0,9 

9.2 Quão satisfeito(a) você está com sua capacidade de se locomover? 

1 = muito insatisfeito, 5 = muito satisfeito 

3,7 1,1 

9.3 O quanto alguma dificuldade de locomoção lhe incomoda? 

1 = nada, 5 = extremamente 

2,2 1,1 

9.4 Em que medida alguma dificuldade em mover-se afeta a sua vida no dia-a-

dia? 

1 = nada, 5 = extremamente 

2,1 1,1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Discussão 

 

Os resultados dos dois questionários aplicados aos Agentes Comunitários de Saúde 

sugerem que há uma relação entre a Saúde Mental incluindo o apoio de diferentes fontes 

(Trabalho, Social, Pessoal) e o Estresse associado a diferentes fontes (Trabalho, Social, 

Pessoas, e fatores Psicossociais de Risco). 

Os resultados sugerem, ainda, que há uma associação entre a Qualidade de Vida, 

Saúde Mental e Fatores Psicossociais de Risco. Esta associação deve de interpretada com 

cautela considerando a ausência de significância estatística nas correlações canônicas. 

Algumas hipóteses podem ser sugeridas para explicar este resultado. Primeiro, o tamanho da 

amostra, relativamente pequeno, não contribui para a detecção de uma associação 

significativa. Segundo, observou-se pouca variação nas respostas ao WHOQOL. Tratando-se 

de um instrumento que usa uma escala Likert, há uma propensão dos indivíduos a assinalar a 

resposta central (meio da escala) produzindo uma tendência central nos resultados. Isso foi 

verificado, pois quase 70% das respostas correspondiam a este intervalo. Outra hipótese, a ser 
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investigada empiricamente, se relaciona ao efeito das expectativas sociais das respostas 

considerando que a amostra de participantes e o avaliador são membros da mesma instituição. 

Observou-se com a correlação canônica entre os domínios relacionados à qualidade de 

vida e o estresse que existe uma tendência de quanto melhor for o ambiente, maior o seu nível 

de independência e melhores forem as relações sociais dos ACS, menor será a probabilidade 

de ocorrer estresse no trabalho. 

Fogaça et al. (2009), realizaram trabalho para investigar estresse ocupacional e suas 

repercussões na qualidade de vida de médicos e enfermeiros intensivistas pediátricos e 

neonatais, e observaram que médicos e enfermeiros apresentaram altos esforços, demandas 

psicológicas, físicas e insegurança no trabalho que repercutem na qualidade de vida. 

Segundo Probst (2005), diversos estudos estão avaliando a associação entre estresse 

ocupacional e qualidade de vida do trabalhador. Paschoa et al. (2007) observam que a 

qualidade de vida no trabalho de profissionais da área da saúde, principalmente, enfermagem, 

tem sido destaque na literatura atual. Esses trabalhos indicam que a saúde física e psicológica 

apresenta algum grau de comprometimento, tais como: dores crônicas, insatisfação como o 

sono, dependência de medicamentos, depressão entre outros, quando avaliados por 

instrumentos como WHOQOL-BREF e SF-36. No entanto, no trabalho atual, a média das 

respostas da pergunta 3.3, onde é perguntado o quão satisfeito estão os ACS em relação ao 

sono, mostrou que estes estã satisfeitos, não sendo um parâmetro relacionado com problemas 

na qualidade de vida dos indivíduos alvo do estudo. 

Sadir et al. (2010), em trabalho realizado para identificar a relação entre estresse e 

qualidade de vida, verificaram que qualidade de vida estava prejudicada, sendo o quadrante de 

saúde o mais comprometido em todas as pessoas estressadas. Segundo os autores, dentro da 

classe dos problemas de saúde ocupacional, o estresse tem sido visto como uma preocupação 

pelas sérias consequências que pode acarretar para a qualidade de vida do ser humano. Com 

isso, percebe-se que estudos que identifiquem variáveis pessoais capazes de interferir no nível 

de estresse e na qualidade de vida dos indivíduos são de grande interesse para a literatura, a 

fim de se enfocar a prevenção secundária da saúde mental e favorecer a produtividade e o 

bem-estar físico e mental da população. 

Em trabalho realizado para identificar o impacto do trabalho em saúde mental: 

transtornos psiquiátricos menores, qualidade de vida e satisfação profissional, De Marco et al. 

(2008), observaram que os profissionais que atuam na área da saúde mental sentem-se mais 

satisfeitos  em relação à qualidade dos serviços oferecidos e ao trabalho realizado em equipe. 

O fator que gerou menor satisfação está relacionado às condições de trabalho oferecidas. 



 

 

 

172 

Esses resultados corroboram com o presente estudo, já que os ACS avaliados trabalham com 

saúde mental e apontam que condições de trabalho, como a questão do ambiente laboral, 

interferem grandemente na qualidade de vida dos trabalhadores. Tal descaso com as 

condições de trabalho, tem grande probabilidade de geras quadros de estresse nos agentes 

comunitários de saúde, como demonstrado nos dados apresentados nesse estudo. 

Nesse sentido, quando considerado isoladamente o Estresse e a Saúde Mental, 

constatou-se ainda que todos os respectivos fatores estão significativa e fortemente 

associados. Quanto maior é o nível de estresse do ACS menor é a avaliação de sua Saúde 

Mental. 

 

Conclusões 

 

De maneira geral, esse estudo demostrou que os diversos fatores causadores de 

estresse nos agentes comunitários de saúde podem causar perda na qualidade de vida desses 

trabalhadores. Observou-se uma tendência de que quanto melhor for o ambiente, maior o seu 

nível de independência e melhores forem as relações sociais dos ACS, menor será o estresse 

no trabalho desses trabalhadores. 

Esse estudo ressalta a necessidade de realizar estudos longitudinais a fim de avaliar as 

condições de trabalho e suas repercussões sobre a qualidade de vida de agentes comunitários 

de saúde. 

Observou-se ainda nos resultados do trabalho, a necessidade de maiores investimentos 

em recursos materiais e humanos, além da necessidade de mudanças nas condições e na 

organização do trabalho, em serviços de saúde mental. Essas necessidades vão de acordo com 

os princípios bioéticos, além de também se adequarem aos princípios da bioética de proteção, 

que preconiza que todos necessitam da devida importância em todos os aspectos da vida.  

É notório verificar que muitas vezes os recursos materiais são limitados e o número de 

profissionais é muito menor do que realmente seria necessário para o atendimento de toda a 

comunidade. Isso tem grande relação com a questão da qualidade de vida desses profissionais, 

como os ACS, e também colaboram por aumentar o estresse laboral.   

Observa-se um paradoxo do que se estabelece nos relatos governamentais para os 

profissionais da área da saúde, bem como no tocante ao discurso oficial da reforma 

psiquiátrica, já que está aponta para o desenvolvimento de uma infraestrutura residencial e de 

atendimento com serviços comunitários, por equipe multidisciplinar, que seria suficiente para 

toda a comunidade necessitada. Nesse sentido é reforçado a necessidade de maior apoio da 
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base governante, com políticas públicas que adequassem o sistema de saúde, tanto para os 

profissionais da saúde, quanto aos assistidos pelos programas de saúde governamentais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pontos de debate 

 

Os agentes comunitários de saúde são profissionais que interagem com diversas áreas 

do conhecimento, sendo conhecidos como profissionais multi e intrdisciplinares. A prática 

cotidiana dos ACS envolve questões que devem ser bem compreendidas já que esses 

profissionais dependem do apoio de outras categorias para seu bom desempenho e 

sustentabilidade (KLUTHCOVSKY et al., 2007).  

O diferencial dessa classe de trabalhadores pode ser observado, por exemplo, na 

necessidade da entrada nos ambientes domésticos, sendo que estes acabam por entrar em 

contato com os conflitos internos das famílias; na busca, nem sempre exitosa, por mediar a 

interação entre equipe de saúde e indivíduos; nas ações que visam promover a saúde diante da 

resistência das pessoas em mudar hábitos prejudiciais da vida moderna; nas crenças pessoais 

dos ACS sobre saúde que podem estar em dissonância com os conceitos científicos; nas 

estratégias em lidar com o sentimento de impotência diante de situações socioeconômicas e 

culturais impeditivas de comportamentos saudáveis e nos entraves ao trabalho que surgem 

pelas dificuldades no relacionamento com a equipe a qual eles se referenciam (PEDROSA; 

TELES 2001; NUNES et al., 2002).  

Essas realidades vivenciadas por esses profissionais, além de outros problemas, 

constituem instâncias com as quais os ACS têm que lidar constantemente. As consequências 

desses problemas podem por vezes instaurar problemas de saúde mental. No tocante aos ACS 

matriciados na área de saúde mental, essa realidade também é verificada diariamente e 

interferem, dependendo de certas ocorrências, na qualidade de vida desses trabalhadores 

devido a ocorrência de estresse laboral. 

A bioética vem sendo utilizada como uma ferramenta para minimizar e apontar 

soluções aos problemas por vezes encontrados em profissionais da área da saúde. Segundo 

Arreguy & Schramm (2005), a partir dos anos 90 a Bioética tem se mostrado um legítimo e 

eficiente instrumento para a análise crítica da moralidade das políticas públicas na área da 

saúde. Além disso, a bioética também tem sido representativa nas tomadas de decisão, que são 

justificadas de maneira ética por ações de saúde que garantam em princípio a distribuição 

igualitária e socialmente justa dos recursos disponíveis para as várias populações 

necessitadas. Assim, a bioética vem sendo utilizada com o fim de assegurar que a cobertura da 
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saúde contemple serviços em termos de quantidade e de qualidade, não prejudicando o 

atendimento das necessidades de saúde das populações que estão mais vulneradas. 

No tocante a bioética no campo da saúde, o que se observa vastamente é um 

tratamento totalmente desigual no tocante a situação brasileira. Essa desigualdade está 

inserida em todas as esferas da saúde e é refletida também na esfera governamental. 

Observam-se problemas com a ética e a moral tanto no tocante aos assistidos quanto no 

tocante aos profissionais que trabalham de alguma maneira na área da saúde. Dentro do 

campo da bioética, os princípios da bioética da proteção, se mostram importantes e são 

salientados por alguns autores, em destaque Schramm & Kottow, que consideram o princípio 

de proteção uma ferramenta muito importante para poder começar a avaliação moral de 

políticas públicas em saúde e que respondam efetivamente às exigências de justiça 

(SCHRAMM; KOTTOW, 2001). Nesse sentido Para tanto, Schramm & Kottow (2001) 

comentam: 

 

Considerar a proteção cada vez que determinados objetivos sanitários são 

publicamente aceitos como inevitáveis por serem indispensáveis; aceitar programas 

de saúde pública implica na certeza - ou na alta probabilidade - de que as medidas 

propostas são necessárias e suficientemente razoáveis para prevenir; uma vez aceito 

como pertinente, o princípio de proteção pode cumprir seu papel plenamente, não 

podendo ser menosprezado por razões secundárias, já que existe uma necessidade 

social de exercer a proteção através de ações programadas; ou seja, os eventuais 

efeitos negativos não invalidam o program os problemas sanitários abordados 

(SCHRAMM; KOTTOW, 2001). 

 

A partir do entendimento sobre a bioética, na tentativa de salientar ações necessárias 

para garantir o bem estar, a qualidadede vida, de profissionais da saúde, mais especificamente 

os agentes comunitários de saúde matriciados em saúde mental em duas regiões do Distrito 

Federal, esse trabalho foi realizado e a partir dos resultados, alguns pontos importantes foram 

verificados. 

Sobre a organização do trabalho dos ACS, foi verificado que esta pode gerar 

informações importantes no que diz respeito a possíveis intervenções pela equipe de saúde 

mental de forma a minimizar o estresse gerado pelos dilemas éticos e alimentar a cultura da 

boa conduta ética, além de pautar padrões de comportamento mais próximos ao preconizado 

pelos códigos de ética das diversas profissões da saúde. Além do mais, poderá auxiliar as 

equipes de atenção básica à saúde a estabelecer um perfil para treinamento desses 

profissionais e suas futuras decisões em casos de difícil manejo. 
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A pesquisa também identificou conflitos bioéticos entre os princípios da justiça e 

equidade, autonomia e vulnerabilidade destes atores na atenção em saúde mental da 

população assistida. Verificou-se a necessidade de promoção, capacitação e qualificação no 

processo de matriciamento em saúde mental, dos agentes de saúde, para que estes exerçam 

seu papel de interlocutores de ações transformadoras na atenção básica. 

Nesse sentido é interessante salientar que a bioética se preocupa em analisar os 

argumentos morais a favor e contra determinadas práticas humanas que afetam a qualidade de 

vida e o bem estar dos humanos e dos outros seres vivos e a qualidade de seus ambientes, e 

em tomar decisões baseadas nas análises anteriores (REGO, 2009). Assim, observa-se a 

necessidade de um olhar mais aprofundado nas questões de trabalho dos ACS. Isso porque os 

mesmos procuram efetuar melhoras em seus trabalhos, no entanto, esbarram com barreiras 

relacionadas ao conhecimento, às dificuldades financeiras e também laborais, e ainda por 

dificuldades de acesso aos campos governamentais onde as mudanças poderiam ocorrer. 

Na tentativa de construir uma ferramenta de avaliação específica para os ACS, foi 

desenvolvido e testado um questionário quanto sua confiabilidade. Foi possível verificar que 

tal instrumento de medição apresentou confiabilidade no espaço onde foi aplicado. Esse 

questionário pode ser considerado um dispositivo relevante para futuras pesquisas com 

objetivo de melhoria na relação da atenção básica e a saúde mental. Isso porque, identificar os 

problemas relacionados aos agentes comunitários de saúde, mais especificamente aos 

matriciados em saúde mental, representa uma possibilidade de avanços nos campos de ações 

governamentais, o que poderia proporcionar um desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas especificamente para esse público. Isso também se mostra importante devido a 

necessidade de uma boa prestação de serviços, o que poderá ajudar tanto os prestadores de 

serviços quanto os assistidos pelos programas de saúde no Brasil. 

Ao analisar os julgamentos dos ACS sobre a questão do cotidiano laboral em saúde 

mental, foi possível verificar que seus julgamentos corresponderam, predominantemente, às 

frequências médias da escala de respostas. Ou seja, as respostas mais frequentes para a 

ocorrência na prática e a percepção como ameaça foram às vezes ou frequentemente. Isso 

pode ter ocorrido, porque mesmo os instrumentos sendo aplicados com sigilo, os profissionais 

talvez se sentiram pressionados de alguma forma, o que pode geral respostas mais gerais. 

Além disso, isso demonstra certo receio destes profissionais em demonstrarem a realidade do 

cotidiano laboral, o que pode ser consequência também da falta de políticas públicas que 

protejam e garantam os direitos desses profissionais. 
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Observou-se que entender a organização do trabalho dos ACS pode gerar informações 

importantes no que diz respeito a possíveis intervenções pela equipe de saúde mental de 

forma a minimizar o estresse gerado pelos dilemas éticos e alimentar a cultura da boa conduta 

ética, além de pautar padrões de comportamento mais próximos ao preconizado pelos códigos 

de ética das diversas profissões da saúde. Além do mais, poderá auxiliar as equipes de atenção 

básica à saúde a estabelecer um perfil para treinamento desses profissionais e suas futuras 

decisões em casos de difícil manejo. 

No tocante a avaliação da qualidade de vida no trabalho dos ACS, está passa antes de 

qualquer coisa pela sua humanização. É preciso entender que o trabalhador, seja ele patrão ou 

empregado, tem significância em sua qualidade de vida laboral, não apenas por questões que 

se ligam diretamente ao trabalho - como a sua produção os seus desafios e metas -, mas 

também pela relação deste trabalho com um contexto social - como o cumprimento de 

legislação e até o reconhecimento que a sociedade dá ao trabalho -, por isso a aferição da 

qualidade de vida de sempre acompanhar as questões atuais ou a compreensão mais moderna 

do que vai se avaliar. 

Foi possível verificar que ainda são poucos os estudos voltados para qualidade de vida 

no trabalho para trabalhadores da área da saúde. Nesse sentido, observa-se a necessidade de 

maiores esforços para entender como esses profissionais se consideram, como é o trabalho de 

cada um deles para a melhoria da comunidade a qual eles estão inseridos. 

De maneira geral, esse estudo demostrou que os diversos fatores causadores de 

estresse nos agentes comunitários de saúde podem causar perda na qualidade de vida desses 

trabalhadores. Observou-se uma tendência de que quanto melhor for o ambiente, maior o seu 

nível de independência e melhores forem as relações sociais dos ACS, menor será o estresse 

no trabalho desses trabalhadores. Vale ressaltar que os resultados encontrados nesse trabalho 

são preliminares, visto que o campo de estudo contou somente com 97 profissionais. Assim, 

esse estudo ressalta a necessidade de realizar estudos longitudinais a fim de avaliar as 

condições de trabalho e suas repercussões sobre a qualidade de vida de agentes comunitários 

de saúde de maneira geral, a fim de garantir que a bioética intervenha de maneira eficiente na 

melhoria da qualidade de vida, e de vida laboral, dos agentes comunitários de saúde e outros 

que se que de certa maneira se relacionam com essa categoria de trabalhadores. 

A participação social, o modelo de gestão a ser adotado pelos governantes e 

representantes do povo e o conjunto de ações desenvolvidas por profissionais da área de saúde 

são de extrema importância para o estabelecimento de qualidade de vida dos profissionais da 

área da saúde e também para a melhoria das condições de saúde da população brasileira. Os 
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ACS são profissionais que interagem diretamente com a população, anseios, perspectivas e 

também tristezas e dificuldades. Entender como é a qualidade de vida desses profissionais é 

medida importante tanto no que se refere ao cunho pessoal quanto ao que se refere a esfera da 

sociedade em geral.  

Nesse sentido, observa-se um paradoxo do que se estabelece nos relatos 

governamentais para os profissionais da área da saúde, bem como no tocante ao discurso 

oficial da reforma psiquiátrica, já que está aponta para o desenvolvimento de uma 

infraestrutura residencial e de atendimento com serviços comunitários, por equipe 

multidisciplinar, que seria suficiente para toda a comunidade necessitada. Nesse sentido é 

reforçada a necessidade de maior apoio da base governante, com políticas públicas que 

adequassem o sistema de saúde, tanto para os profissionais da sa´de, quanto aos assistidos 

pelos programas de saúde governamentais.  

A bioética de proteção proposta pela escola chilena, tendo como defensores os 

professores Miguel Kottow e Fermin R Schramm, pode, neste momento, ser o eixo de 

discussão na saúde pública que responde pelos novos desafios da atenção primária, pois a 

responsabilidade protetora implica necessariamente no controle dos resultados das políticas 

públicas empregadas, isto é, na avaliação do desempenho institucional e de seus funcionários 

(SCHRAMM, 2003), aqui nos reportamos aos ACS e suas dificuldades laborais. 
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ANEXO A – INSTRUMENTO PARA AVALIAR QUESTÕES BIOÉTICAS NA 

PRÁTICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SAÚDE MENTAL 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

CONVITE À PARTICIPAÇÃO DE UM ESTUDO SOBRE DILEMAS ÉTICOS, ESTRESSE 

E QUALIDADE DE VIDA 

 

Estamos realizando um trabalho de pesquisa sobre como é que as pessoas acham que 

está a sua vida nas últimas duas semanas e quais dilemas éticos vivenciam em sua prática 

profissional. Para isto, gostaríamos de contar com a sua colaboração durante alguns minutos 

para responder a três questionários. Serão feitas várias perguntas sobre diferentes aspectos de 

sua vida: sua saúde física, sua vida emocional, sua relação com amigos e familiares, seu 

trabalho e seu meio-ambiente. 

Por intermédio deste Termo de Consentimento são garantidos os seguintes direitos: 

1. Não há qualquer obrigatoriedade em sua participação. 

2. Solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre esta pesquisa, a seguinte pessoa 

responsável: PESQUISADORES, Dr. Nelson Rocha de Oliveira, Telefone: (061) 3399-3666 e 

Dr. Ulysses Rodrigues de Castro, telefone: (061) 3399-3600 e/ou Comitê de Ética em 

Pesquisa da Fepecs, telefone: (061) 3325-4955. 

3. Manter sigilo sobre nomes, local de trabalho e quaisquer outras informações que possam 

levar à sua identificação pessoal e da sua família; 

4. Ampla possibilidade de negar a responder a quaisquer questões ou a fornecer informações 

que julgue prejudiciais a sua integridade física, moral e social; 

5. Opção de solicitar que determinadas falas e/ou declarações não sejam incluídas em nenhum 

documento oficial, o que será prontamente atendido; 

6. Desistir, a qualquer tempo, de participar da pesquisa, sem riscos de ser penalizado sob 

qualquer forma.    

7. A segurança de que não terei nenhum tipo de despesa material ou financeira durante o 

desenvolvimento da pesquisa, bem como, esta pesquisa não causará nenhum tipo de risco, 

dano físico ou mesmo constrangimento moral e ético ao entrevistado. 

 

O resultado da pesquisa será divulgado através de relatório de pesquisa com finalidade 

acadêmica e em órgãos de divulgação cientifica em que o mesmo seja aceito. 

As entrevistas e os dados coletados ficarão sob responsabilidade dos pesquisadores e 

armazenados por um período de 2 anos no Núcleo de Educação Continuada do Instituto de 

Saúde Mental – ISM/SES/DF.   

Este TCE está redigido em duas vias, uma para o participante e outra para o 

pesquisador, sendo ambas assinadas e datadas. 
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Eu, _______________________________________________________________, declaro 

estar ciente das informações constantes neste ―Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido‖ e concordo em participar dessa pesquisa, desde que garantidos os meus 

direitos acima relacionados. 

 

Brasília, ____de_______________ de 2012. 

 

Assinatura do participante: ___________________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador: ___________________________________________________ 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO PARA AVALIAR QUESTÕES BIOÉTICAS NA 

PRÁTICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE EM SAÚDE MENTAL 

 

Questões Bioéticas na Prática do ACS em Saúde Mental 

 

 Dado Sociodemográfico: 

Sexo: (    ) Masculino  (    ) Feminino 

Idade: ________ anos 

Estado Civil: ___________________________ 

Tempo de Trabalho como ACS: ________ anos 

EACS: (    ) Sim  (    ) Não  

EPSF: (    ) Sim  (    ) Não 

 

 Frequência de Ocorrência: 

I - Na minha prática em saúde mental, ocorre: II - Eu Percebo como uma 

ameaça a minha prática 

laboral em saúde mental: 

1 – Nenhuma        1 – Nenhuma 

2 – Raramente        2 – Raramente 

3 – Às vezes         3 – Às vezes 

4 – Frequentemente        4 – Frequentemente 

5 – Sempre         5 - Sempre 
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I - Na minha prática, 

ocorre:  

Questões Bioéticas na Prática do ACS em Saúde Mental II - Percebo como 

ameaça: 

1 2 3 4 5 Itens 1 2 3 4 5 

     1. Há medicamentos disponíveis para responder às necessidades?      

     2. Há falta de vagas nos locais indicados para atendimento dos pacientes?      

     3. As famílias dos pacientes são um bom apoio?      

     4. É difícil trabalhar com pacientes dependentes de medicação?      

     5. Consigo acompanhar o tratamento dos pacientes?      

     6. Os pacientes têm dificuldade em se deslocar até o posto ou ISM?      

     7. Consigo encontrar profissionais da saúde mental quando necessário?      

     8. É difícil a abordagem do paciente com doença mental?      

     9. É fácil garantir a continuidade nos cuidados?      

     10. É difícil orientar os pacientes?      

     11. Dificuldade de diagnóstico?      

     12. É fácil lidar com o paciente que sofre de doença mental?      

     13. Identificar o transtorno do paciente?      

     14. Falta de auxilio do órgão competente?      

     15. No encaminhamento dos pacientes?      

     16. O paciente é atendido na rede particular e volta para trocar a receita na rede pública?      

 

 



APÊNDICE C – ANÁLISES ESTATÍSTICAS REALIZADAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os resultados coletados pelo questionário de Questões Bioéticas na Prática do 

ACS em Saúde Mental são apresentados em três sessões: 

 Seção I: descreve as respostas ao questionário de questões bioéticas incluindo os 

julgamentos de frequência de ocorrência das questões bioéticas na prática em 

saúde mental e a percepção destas questões como ameaça à prática laboral. Esta 

seção também relata uma análise correlacional entre as duas dimensões julgadas 

pelos ACS. 

 Seção II: apresenta análises correlacionais entre os Julgamentos de Frequência 

de Ocorrência de Questões de Bioética e dois instrumentos que avaliaram, 

respectivamente, a Saúde Mental e Fatores Psicossociais de Risco (SWS-Forma 

GP) e a Qualidade de Vida (WHOQOL-100). 

 Seção III: apresenta análises correlacionais entre os Julgamentos de Percepção 

de Ameaça de Questões de Bioética e dois instrumentos considerados na seção 

anterior (SWS-Forma GP, WHOQOL-100). 

 

 

 

  



 

 

 

188 

SEÇÃO I 

 

Respostas às questões do questionário de Questões Bioéticas 

 

A porcentagem dos julgamentos de frequência de ocorrência às questões 

bioéticas na prática em saúde mental (―Na minha prática laboral em saúde mental, 

ocorre:‖), e a percepção destas questões como ameaça à prática laboral (―Eu percebo 

como uma ameaça a minha prática laboral em saúde mental:‖) observadas em cada 

questão são apresentadas nos quadros abaixo. As questões foram avaliadas por 97 

participantes, entretanto, registraram-se omissões em todas as questões. As omissões 

nos julgamentos de frequência de ocorrência variaram de 1% a 4,1% (média = 2,5%). 

As omissões nos julgamentos de frequência de percepção como ameaça variaram de 

3,1% a 7,2% (média = 5%). A escala usada pelos participantes para efetuarem os 

julgamentos tinha a seguinte variação: 1 - Nenhuma, 2 - Raramente, 3 - Ás vezes, 4 – 

Frequentemente, 5 – Sempre. 

 

Questões 

 

1. Há medicamentos disponíveis para responder as necessidades? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 22,7 13,4 

Raramente 10,3 19,6 

Às vezes 47,4 36,1 

Frequentemente 13,4 12,4 

Sempre 3,1 14,4 

Sem resposta 3,1 4,1 
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2. Há falta de vagas nos locais indicados para atendimentos dos pacientes? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 4,1 7,2 

Raramente 8,2 10,3 

Às vezes 20,6 24,7 

Frequentemente 32,0 21,6 

Sempre 34,0 33,0 

Sem resposta 1,0 3,1 

 

3. As famílias dos pacientes são um bom apoio? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 1,0 13,4 

Raramente 14,4 13,4 

Às vezes 48,5 41,2 

Frequentemente 17,5 17,5 

Sempre 17,5 10,3 

Sem resposta 1,0 4,1 

 

4. É difícil trabalhar com pacientes dependentes de medicação? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 2,1 5,2 

Raramente 13,4 14,4 

Às vezes 40,2 40,2 

Frequentemente 19,6 21,6 

Sempre 22,7 15,5 

Sem resposta 2,1 3,1 
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5. Consigo acompanhar o tratamento dos pacientes? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 6,2 9,3 

Raramente 12,4 19,6 

Às vezes 36,1 36,1 

Frequentemente 28,9 16,5 

Sempre 15,5 14,4 

Sem resposta 1,0 4,1 

 

6. Os pacientes têm dificuldade em se deslocar até o posto ou ISM? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 4,1 12,4 

Raramente 7,2 5,2 

Às vezes 21,6 24,7 

Frequentemente 25,8 25,8 

Sempre 39,2 24,7 

Sem resposta 2,1 7,2 

 

7. Consigo encontrar profissionais da saúde mental quando necessário? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 20,6 25,8 

Raramente 37,1 16,5 

Às vezes 27,8 16,5 

Frequentemente 6,2 16,5 

Sempre 6,2 18,6 

Sem resposta 2,1 6,2 
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8. É difícil a abordagem do paciente com doença mental? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 2,1 8,2 

Raramente 9,3 10,3 

Às vezes 38,1 37,1 

Frequentemente 19,6 22,7 

Sempre 28,9 17,5 

Sem resposta 2,1 4,1 

 

9. É fácil garantir a continuidade nos cuidados? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 5,2 7,2 

Raramente 35,1 24,7 

Às vezes 36,1 36,1 

Frequentemente 13,4 14,4 

Sempre 7,2 12,4 

Sem resposta 3,1 5,2 

 

10. É difícil orientar os pacientes? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 6,2 8,2 

Raramente 21,6 14,4 

Às vezes 50,5 46,4 

Frequentemente 7,2 14,4 

Sempre 12,4 11,3 

Sem resposta 2,1 5,2 
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11. Dificuldade de diagnóstico? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 4,1 6,2 

Raramente 13,4 13,4 

Às vezes 42,3 39,2 

Frequentemente 19,6 15,5 

Sempre 17,5 19,6 

Sem resposta 3,1 6,2 

 

12. É fácil lidar com o paciente que sofre doença mental? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 8,2 103 

Raramente 23,7 13,4 

Às vezes 43,3 43,3 

Frequentemente 10,3 14,4 

Sempre 11,3 14,4 

Sem resposta 3,1 4,1 

 

13. Identificar o transtorno do paciente? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 4,1 8,2 

Raramente 20,6 16,5 

Às vezes 37,1 39,2 

Frequentemente 10,3 19,6 

Sempre 23,7 12,4 

Sem resposta 4,1 4,1 
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14. Falta de auxílio do órgão competente? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 1,0 4,1 

Raramente 4,1 5,2 

Às vezes 23,7 24,7 

Frequentemente 25,8 26,8 

Sempre 42,3 32,0 

Sem resposta 3,1 7,2 

 

15. No encaminhamento dos pacientes? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 4,1 5,2 

Raramente 11,3 7,2 

Às vezes 30,9 39,2 

Frequentemente 18,6 21,6 

Sempre 32,0 20,6 

Sem resposta 3,1 6,2 

 

16. O paciente é atendido na rede particular e volta para trocar a receita na rede 

pública? 

 

Resposta 
Ocorrência na 

prática (%) 

Percepção como 

ameaça (%) 

Nenhuma 5,2 11,3 

Raramente 11,3 23,7 

Às vezes 32,0 23,7 

Frequentemente 20,6 10,3 

Sempre 27,8 26,8 

Sem resposta 3,1 4,1 
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Foram calculas as médias das respostas de frequência para cada uma das 

questões a fim de obter a resposta dominante para os julgamentos de frequência de 

ocorrência e percepção como ameaça. A Tabela 1 apresenta estes resultados e as 

correlações de Pearson entre a frequência de ocorrência e percepção como ameaça para 

cada uma das questões de bioética. 
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Tabela 1: Respostas médias às questões de bioética e correlações entre os julgamentos de ocorrência na prática laboral e a percepção como ameaça. 

Questão Ocorrência na Prática Percepção da Ameaça Correlação (r) 

prática/ameaça Resposta Média DP Resposta Média DP 

17. Há medicamentos disponíveis para responder as necessidades? Ás vezes 2,63 1,087 Ás vezes 2,95 1,228 --- 

18. Há falta de vagas nos locais indicados para atendimentos dos 

pacientes? 

Frequentemente 3,84 1,118 Frequentemente 3,65 1,259 0,27** 

19. As famílias dos pacientes são um bom apoio? Ás vezes 3,36 ,975 Ás vezes 2,98 1,151 --- 

20. É difícil trabalhar com pacientes dependentes de medicação? Ás vezes 3,48 1,061 Ás vezes 3,29 1,074 0,52** 

21. Consigo acompanhar o tratamento dos pacientes? Ás vezes 3,35 1,086 Ás vezes 3,08 1,172 --- 

22. Os pacientes têm dificuldade em se deslocar até o posto ou 

ISM? 

Frequentemente 3,91 1,140 Ás vezes 3,49 1,309 0,37** 

23. Consigo encontrar profissionais da saúde mental quando 

necessário? 

Raramente 2,39 1,085 Ás vezes 2,85 1,498 0,30** 

24. É difícil a abordagem do paciente com doença mental? Frequentemente 3,65 1,070 Ás vezes 3,32 1,153 0,48** 

25. É fácil garantir a continuidade nos cuidados? Ás vezes 2,82 ,994 Ás vezes 3,00 1,119 0,25* 

26. É difícil orientar os pacientes? Ás vezes 2,98 1,031 Ás vezes 3,07 1,067 0,61** 

27. Dificuldade de diagnóstico? Ás vezes 3,34 1,063 Ás vezes 3,31 1,152 0,40** 

28. É fácil lidar com o paciente que sofre doença mental? Ás vezes 2,93 1,080 Ás vezes 3,10 1,152 0,46** 

29. Identificar o transtorno do paciente? Ás vezes 3,30 1,187 Ás vezes 3,12 1,112 0,44** 

30. Falta de auxílio do órgão competente? Frequentemente 4,07 ,975 Frequentemente 3,83 1,104 0,22** 

31. No encaminhamento dos pacientes? Frequentemente 3,65 1,180 Ás vezes 3,48 1,089 0,46** 

32. O paciente é atendido na rede particular e volta para trocar a 

receita na rede pública? 

Frequentemente 3,56 1,178 Ás vezes 3,18 1,391 0,65** 

**. Correlação significativa no nível de 0,01 (bi-caudal) 

*.  Correlação significativa no nível de 0,05 (bi-caudal)
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As respostas médias mais frequentes para os julgamentos de ocorrência em função das 

questões foram, respectivamente, às vezes (9 questões), frequentemente (6 questões) e 

raramente (1 questão).  No caso dos julgamentos de percepção como ameaça, a resposta mais 

frequente foi às vezes (12 questões) seguido por frequentemente (2 questões).   

Treze questões do Questionário de Bioética na Prática do ACS em Saúde Mental estão 

correlacionadas significativamente quando se avalia a frequência de ocorrência e a percepção 

como uma ameaça à prática laboral em saúde mental. As correlações de Pearson variaram de 

0,27 a 0,65 (média = 0,42) sendo cinco correlações fracas e oito médias. Destacaram-se as 

correlações observadas em três questões: É difícil trabalhar com pacientes dependentes de 

medicação? (r = 0,52), É difícil orientar os pacientes? (r = 0,61), e O paciente é atendido na 

rede particular e volta para trocar a receita na rede pública? (r = 0,65). Todas as correlações 

entre os julgamentos de frequência de ocorrência na prática laboral e a percepção de ameaça 

são positivas. Isto indica que, quanto maior a estimação da frequência de ocorrência laboral, 

tanto mais frequentemente o ACS percebe a condição como uma ameaça. 
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SEÇÃO II 

 

(a) SWS e Julgamentos de Frequência de Ocorrência de Questões de Bioética 

 

Uma análise das associações entre as questões bioéticas quanto à frequência de suas 

ocorrências (―Na minha prática laboral em saúde mental, ocorre: nenhuma, raramente, às 

vezes, frequentemente, sempre”) apontou que somente seis questões estão correlacionadas 

significativamente com alguns fatores do SWS. As correlações de Pearson observadas são 

fracas variando de – 0,29 a + 0,26. As questões que estão associadas com o maior número de 

fatores são ―Identificar o transtorno do paciente?‖ (correlacionada a 5 fatores), e ―O paciente é 

atendido na rede particular e volta para trocar a receita na rede pública?‖ (correlacionada a 4 

fatores). O fator do SWS que esteve correlacionado ao maior número de questões de 

frequência de ocorrência na prática em saúde mental foi Apoio Pessoal (correlacionado a 4 

questões bioéticas). A Tabela 2 apresenta as correlações significativas observadas em função 

dos fatores do SWS e as questões bioéticas. 

 

Tabela 2: Correlações entre Fatores do SWS e julgamentos de frequência de ocorrência de questões bioéticas 

 Fatores 

Questões FPR ET ES EP SM AT AS AP 

P1 - - - - - 0,23* 0,25* 0,20* 

P3 - - - - - - - 0,20* 

P6 - 0,22* - - - - - - 

P13 -0,29** - -0,21* - 0,22* - 0,24* 0,21* 

P14 - - - - - - - -0,20* 

P16 0,22* 0,26* - 0,23* -0,23* - - - 
 

Legenda: FPR = Fatores Psicossociais de Risco, ET = Estresse no Trabalho, ES = Estresse Social, EP = 

Estresse Pessoal, SM = Saúde Mental, AT = Apoio no Trabalho, AS = Apoio Social, AP = Apoio Pessoal. 

 

O fator Fatores Psicossociais de Risco (FRP) está associado a duas questões bioéticas: 

quanto menos frequente é ―identificar o transtorno do paciente‖ maior é a avaliação dos FPR 

(r = -0,29, p = 0,004), e quanto mais frequentemente ―o paciente é atendido na rede particular 

e volta para trocar a receita na rede pública‖ mais elevados também são os FPR (r = 0,22, p = 

0,03). 

O fator Estresse no Trabalho (ET) se correlacionou positivamente a duas questões. 

Quanto mais frequentemente julga-se que os pacientes têm dificuldade em se deslocar até o 

posto ou ISM (r = 0,22, p = 0,03), e o paciente ser atendido na rede particular e voltar para 

trocar a receita na rede pública (r = 0,26, p = 0,01), maior é o nível de ET. 

 Níveis superiores de Estresse Pessoal (EP) se associaram a julgamentos mais 

frequentes de ―o paciente ser atendido na rede particular e voltar para trocar a receita na rede 

pública‖ (r = 0,23, p = 0,03). 
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 O Estresse Social (ES) se correlacionou negativamente com ―identificar o transtorno 

do paciente‖ (r = -0,21, p = 0,04), ou seja, níveis superiores de ES se associaram a 

julgamentos de baixa ocorrência de identificação de transtornos mentais na prática laboral do 

ACS. 

 O fator Saúde Mental (SM) está associado a duas questões bioéticas: quanto mais 

frequentemente o ACS julga ocorrer ―identificar o transtorno do paciente‖ mais alto é o índice 

de Saúde Mental (r = 0,22, p = 0,03); entretanto, quanto mais frequentemente julga acontecer 

a questão ―o paciente ser atendido na rede particular e voltar para trocar a receita na rede 

pública‖ menor é o valor do respectivo fator (r =        -0,23 p = 0,03). 

Os ACS julgaram ter maior Apoio no Trabalho (AT) quanto mais frequentemente 

ocorre na prática em saúde mental ter medicamentos disponíveis para responder às 

necessidades (r = 0,23, p = 0,03). 

Julgamentos de maior frequência de ―há medicamentos disponíveis para responder as 

necessidades?‖ (r = 0,25, p = 0,02) e de ―identificar o transtorno do paciente‖ (r = 0,24, p = 

0,02) também se associaram a níveis superiores de Apoio Social. 

O fator Apoio Pessoal (AP) se correlacionou a quatro questões bioéticas na prática do 

ACS em Saúde Mental. O índice Apoio Pessoal é maior quanto mais frequentemente os 

participantes julgaram ocorrer ―Há medicamentos disponíveis para responder as 

necessidades?‖ (r = 0,20, p = 0,048), ―As famílias dos pacientes são um bom apoio?‖ (r = 

0,20, p = 0,046) e ―Identificar o transtorno do paciente?‖ (r = 0,21, p = 0,042). Este fator é 

negativamente correlacionado à questão ―Falta de auxílio do órgão competente?‖ (r = -0,20, p 

= 0,049), ou seja, quanto mais frequentemente o ACS julga ocorrer a falta de auxílio do órgão 

competente menor é o nível de Apoio Pessoal. 

 

(b) WHOQOL-100 e Julgamentos de Frequência de Ocorrência de Questões de Bioética  

 Correlações bivariadas de Pearson entre os domínios do WHOQOL-100 e os 

julgamentos de frequência de ocorrência das questões bioéticas (―Na minha prática laboral 

em saúde mental, ocorre: nenhuma, raramente, às vezes, frequentemente, sempre”) revelaram 

que, somente, três questões se associaram significativa e positivamente a três domínios. Os 

resultados são observados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Correlações significativas entre os Domínios do WHOQOL-100 e julgamentos de frequência de 

ocorrência de questões bioéticas 

 Domínios 

Questão 
Físico Psicológico Nível de 

Independência 

Relações 

Sociais 

Ambiente 

P4 - - - 0,21* - 

P6 - - 0,27** - - 

P7 0,35** - - - - 
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Os julgamentos dos ACS em relação à qualidade de vida no domínio Físico se 

correlacionaram positivamente com a pergunta ―Consigo encontrar profissionais da saúde 

mental quando necessário?‖, ou seja, quanto mais frequentemente o profissional julga 

encontrar profissionais de saúde quando necessário maior é a qualidade de vida percebida no 

respectivo domínio. 

 Similarmente, a qualidade de vida relacionada ao Nível de Independência se associou 

positivamente com a questão ―Os pacientes têm dificuldade em se deslocar até o posto ou 

ISM?‖. Entretanto, a interpretação desta associação deve ser cautelosa considerando o 

significado da escala associada às questões deste domínio no WHOQOL. Correlações 

bivariadas foram calculadas para verificar quais facetas deste domínio se associaram com a 

Questão 6 do instrumento de questões bioéticas. Verificou-se que, somente, a faceta 

Dependência de Medicação ou Tratamento se correlacionou com a pergunta (r = -0,26, p = 

0,01). No caso, quanto maior a qualidade de vida no domínio Nível de Independência 

menores são os julgamentos de Dependência de Medicação ou Tratamento. Isto acontece 

porque os valores inferiores na escala correspondem a julgamentos mais positivos. Ilustrando, 

na pergunta do WHOQOL ―F11.2 Quanto você precisa de medicação para levar a sua vida do 

dia-a-dia?‖, a resposta 1 corresponde a ―nada‖ e a resposta 5 significa ―extremamente‖. No 

contexto da pergunta do instrumento de questões bioéticas temos que, quanto mais 

frequentemente os ACS julgam que o paciente tem dificuldade em se deslocar até o posto ou 

ISM, menor é o nível de independência avaliado pela Dependência de Medicação ou 

Tratamento. 

As Relações Sociais se associaram positivamente com a pergunta ―É difícil trabalhar 

com pacientes dependentes de medicação?‖ (Questão 4). Neste domínio somente a faceta 

Atividade Sexual foi positiva e significativamente correlacionada com a questão (r = 0,24, p = 

0,019). Isto é, julgamentos superiores nesta faceta estão acompanhados de julgamentos de 

maior frequência de ocorrência na prática laboral indicada na Questão 4.  
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SEÇÃO III 

 

(a) SWS e Questões de Bioética e Julgamentos de Percepção de Ameaça  

 

Correlações bivariadas de Pearson entre Fatores do SWS e questões de percepção de 

ameaça à prática laboral em saúde mental (―Eu percebo como uma ameaça a minha prática 

laboral em saúde mental: nenhuma, raramente, às vezes, frequentemente, sempre”) 

evidenciaram que cada fator está associado a, pelo menos, uma questão. Três questões se 

associaram aos diferentes tipos de estresse (P6, P13, P16), e cinco a fatores que avaliaram a 

saúde e  os diferentes tipos de apoio (P1, P3, P13, P14, P16). Destacou-se a questão 

―Identificar o transtorno do paciente‖ (P13) porque se correlacionou com cinco fatores 

incluindo estresse e saúde mental. A Tabela 4 apresenta estes resultados. 

 

Tabela 4: Correlações entre os Fatores do SWS e percepção de ameaça 

 Fatores do SWS 

Questões FPR ET ES EP SM AT AS AP 

P1 - - - - - 0,23* 0,25* 0,20* 

P3 - - - - - 0,20* - - 

P6 - 0,22* - - - - - - 

P13 -0,29** - -0,21* - 0,22* - 0,24* 0,21* 

P14 - - - - - - - -0,20* 

P15 - - - - - - - - 

P16 0,22* 0,26* - 0,23* -0,23* - - - 
Legenda: FPR = Fatores Psicossociais de Risco, ET = Estresse no Trabalho, ES = Estresse Social, EP = 

Estresse Pessoal, SM = Saúde Mental, AT = Apoio no Trabalho, AS = Apoio Social, AP = Apoio Pessoal. 

 

O fator Fatores Psicossociais de Risco (FPR) está associado a duas questões: quanto 

mais frequentemente o ACS percebe como uma ameaça ―Identificar o transtorno do paciente‖ 

(P13) menores são os índices de FPR, mas quanto mais frequentemente ele percebe como 

ameaça ―O paciente é atendido na rede particular e volta para trocar a receita na rede 

pública?‖ (P16) maiores são os FPR estimados. 

Duas questões estão correlacionadas positivamente ao Estresse no Trabalho (ET). O 

ET é maior quanto mais frequentemente o ACS percebe como uma ameaça ―Os pacientes têm 

dificuldade em se deslocar até o posto ou ISM?‖ (P6) e ―O paciente é atendido na rede 

particular e volta para trocar a receita na rede pública?‖ (P16). Já o Estresse Social é 

considerado maior quando menos frequentemente o ACS percebe como uma ameaça 

―Identificar o transtorno do paciente?‖ (P13), e o Estresse Pessoas (EP) é maior quanto mais 

frequentemente percebe-se como uma ameaça ―O paciente é atendido na rede particular e 

volta para trocar a receita na rede pública?‖ (P16). 

Os resultados apontam que julgamentos de maior frequência na questão ―Há 

medicamentos disponíveis para responder às necessidades?‖ (P1) se associam a taxas 
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superiores de Apoio no Trabalho, Apoio Social e Apoio Pessoal. O Apoio no Trabalho 

também é considerado superior quando ―As famílias dos pacientes são um bom apoio‖ (P3). 

Índices superiores de Saúde Mental (SM) estão correlacionados a julgamentos de 

maior frequência da percepção como ameaça de ―Identificar o transtorno do paciente?‖ (P13), 

mas o índice é inferior quando o ACS percebe como mais frequente ―O paciente é atendido na 

rede particular e volta para trocar a receita na rede pública?‖ (P16). 

Índices superiores de Apoio Social (AS) estão correlacionados a julgamentos de maior 

frequência da percepção como ameaça de ―Há medicamentos disponíveis para responder às 

necessidades?‖ (P1) e ―Identificar o transtorno do paciente?‖ (P13). 

Por fim, o Apoio Social (AS) está associado a três questões. Quanto mais 

frequentemente o ACS perceber como ameaça ―Há medicamentos disponíveis para responder 

às necessidades?‖ (P1) e ―Identificar o transtorno do paciente?‖ (P13) maior será o índice de 

AP; entretanto, este valor será inferior quanto mais frequentemente ele julgar como uma 

ameaça ―Falta de auxílio do órgão competente?‖ (P14). 

 

(b) WHOQOL e Questões de Bioética e Julgamentos de Percepção de Ameaça  

Correlações bivariadas de Pearson entre os domínios do WHOQOL-100 e os 

julgamentos de percepção de ameaça a prática laboral dos ACS (―Eu percebo como uma 

ameaça a minha prática laboral em saúde mental: nenhuma, raramente, às vezes, 

frequentemente, sempre”) revelou que cinco questões (P2, P6, P7, P14, P15) estão associadas 

aos domínios. Os resultados são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Correlações entre os Domínios do WHOQOL e percepção de ameaça 

 Domínios 

Questão Físico Psicológico 
Nível de 

Independência 

Relações 

Sociais 
Ambiente 

P2 -0,21* -0,29* -0,31** -0,23* -0,23* 

P6 -0,27** - - - - 

P7 - 0,23* - 0,24* - 

P14 -0,22* - - -0,21* - 

P15 - - -0,22 - - 

 

A pergunta ―Há falta de vagas nos locais indicados para atendimentos dos pacientes?‖ 

(P2) se associou negativamente com todos os domínios, ou seja, quanto mais frequentemente 

os ACS percebem como uma ameaça a falta de locais menor é a qualidade de vida avaliada 

em todos os domínios. 

O domínio Físico também esteve associado negativamente com outras questões, ou 

seja, quanto mais frequentemente o ACS percebe como uma ameaça ―Os pacientes têm 

dificuldade em se deslocar até o posto ou ISM?‖ (P6) e ―Falta de auxílio do órgão 

competente?‖ (P14) mais inferiores são os julgamentos de qualidade de vida neste domínio. 



 

 

 

202 

O domínio Psicológico se correlacionou positivamente com a percepção de ameaça 

representada pela questão ―Consigo encontrar profissionais da saúde mental quando 

necessário?‖ (P7), de forma que quanto mais frequentemente o ACS a percebe como uma 

ameaça tanto mais elevado é o valor deste domínio. 

O Nível de Independência se relacionou negativamente com a percepção de ameaça 

correspondente à questão ―No encaminhamento dos pacientes?‖ (P15), isto é, níveis 

superiores de Nível de Independência se correlacionam com níveis baixos de percepção como 

ameaça indicada na questão. 

Finalmente, as Relações Sociais se correlacionaram positivamente com ―Consigo 

encontrar profissionais da saúde mental quando necessário?‖ (P7), isto é, índices superiores 

neste domínio estão associados a julgamentos de maior frequência na questão. Por outro lado, 

o domínio se associou negativamente com ―Falta de auxílio do órgão competente?‖ (P14), ou 

seja, quanto maior a frequência de percepção como ameaça representada pela questão, menor 

são os valores no domínio Relações Sociais. 
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CONCLUSÕES 

 

A análise dos julgamentos dos ACS evidenciou que seus julgamentos corresponderam, 

predominantemente, às frequências médias da escala de respostas. Ou seja, as respostas mais 

frequentes para a ocorrência na prática e a percepção como ameaça foram às vezes ou 

frequentemente. 

Os resultados mostraram que a maioria dos julgamentos de ocorrência e percepção de 

ameaça está correlacionada positivamente sendo oito associações exibindo uma associação 

com força média e cinco associações fracas. Somente três correlações não foram 

estatisticamente significativas. 

As análises correlacionais entre o questionário de Questões Bioéticas e o SWS-Forma 

GP e WHOQOL-100 mostraram que há associações significativas entre algumas questões 

bioéticas e as respectivas avaliações. Seis questões não se correlacionaram com fatores de 

estresse ou risco ou domínios de qualidade de vida (e.g., P5, P8, P9, P10, P11, P12). O SWS-

Forma GP está associado a um maior número de questões, tanto de julgamentos de frequência 

de ocorrência quanto de percepção como ameaça em comparação ao WHOQOL-100. Neste 

sentido, se destacaram as seguintes questões nos julgamentos de frequência de ocorrência de 

questões bioéticas: P13 e P16 que se correlacionaram, respectivamente, a cinco e quatro 

fatores do SWS–Forma GP. Estas mesmas questões também se associaram a cinco e três 

fatores do SWS-Forma GP quando os ACS julgaram a percepção como ameaça.  

Considerando os fatores do SWS-Forma GP se destacou o Apoio Pessoal que está 

correlacionado a quatro questões (e.g., P1, P3, P13 e P14) nos julgamentos de frequência de 

ocorrência e a três questões (e.g., P1, P14, P14) nos julgamentos de percepção como ameaça. 

 Por fim, as análises das associações entre o WHOQOL-100 e a percepção como 

ameaça das questões de bioética mostraram que todos os domínios estão associados com 

alguma questão. Destacaram-se os domínios Físico que está correlacionado a três questões, e 

o domínio Relações Sociais que também se associa a três questões. 

 

 

 




