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RESUMO
O Programa de Saúde da Família opera na formação de equipes multiprofissionais atuantes
em Unidades Básicas de Saúde - UBS, as quais devem ser compostas por médico, enfermeiro,
auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde - ACS. Estudos demostram a
insalubridade em que os ACS trabalham, além de relações pessoais, entram em questão
recursos que deveriam ser ofertados como: bolsa, uniforme, balança antropométrica,
estetoscópio, esfigmomanômetro, meios de locomoção. O objetivo é analisar quais recursos
são ofertados aos ACS em Cacoal-RO, de acordo com o relato dos profissionais. Estudo
observacional transversal com uso de questionários preenchidos por profissionais das
unidades, voluntariado e autorizado previamente. Não ocorreu viés de seleção de
participantes, sendo aplicado a todas UBS locais; Nº parecer CEP: 2.631.937. Ao questionar
se “ACS dispõem de materiais e equipamentos necessários à realização das atividades?”, a
negativa foi de 86,96% dos participantes, enquanto 13,04% afirmaram, declarando ter
recursos suficientes. Os principais itens faltosos eram: balança antropométrica (39,28%),
uniforme (35,71%), meio de locomoção (25%), bolsa (14,28%), tablets, protetor solar
(10,71%) e capa de chuva (7,14). Cerca de 32,14% das respostas afirmavam que não haviam
quaisquer materiais disponibilizados. Conclui-se que a falta de recursos ofertados a essa
classe é evidente. O bom funcionamento de uma profissão é obtido somente quando o
ambiente e as condições de trabalho são salutares, a falta de itens básicos e de meios de
locomoção implicam menor eficácia bem como qualidade de vida inferior aos seus atuantes.
Este estudo demostrou um problema de relevante magnitude a todas as unidades da referida
cidade, problema este comum a nível nacional.
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