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1 INTRODUÇÃO

O crescimento populacional e o processo de industrialização e globalização acelerada 
têm trazido reflexos negativos para o meio ambiente. O consumismo desenfreado 
que o capitalismo prega faz com que mais produtos sejam dispensados e muito 
mais lixo seja produzido. A exemplo desta situação, a popularização da cultura de 
fast-food aumenta a produção e o descarte de embalagens, demandando cada vez 
mais recursos naturais para a sua produção.

O art. 225 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu capítulo VI, 
do título VIII, que versa sobre o meio ambiente, dispõe que:

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 
(Brasil, 1988).

Assim, com a definição de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
é um direito do cidadão, garantido pela Carta Magna brasileira, o Estado se vê 
obrigado a defender e promover políticas e ações que visem à redução do impacto 
ambiental causado pelo seu uso indiscriminado. O art. 225, porém, não coloca essa 
obrigação apenas sobre o Estado, atribuindo à coletividade, no caso, aos cidadãos, 
a corresponsabilidade pela preservação e manutenção do meio ambiente.
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Se o destino final dos materiais descartados são locais inadequados, o impacto 
resultante é irreparável. Segundo Santos et al. (2011), quando descartados a 
céu aberto, no meio ambiente, esses resíduos podem ser chamados de lixões ou 
vazadouros, trazendo grandes prejuízos ao ar, ao solo e, consequentemente, à saúde 
da população que vive nos arredores.

O descarte de lixo a céu aberto, sem o devido tratamento, segundo Aragão 
et al. (2012), é uma das maiores causas do impacto ambiental no Brasil. Couto 
(2001) relata que a descarga de lixo em aterros (lixões) a céu aberto, sem tratamento 
adequado, pode causar a poluição do lençol freático da região onde o lixo foi 
depositado, por conta do chorume, resíduo liquido produzido pela decomposição 
do material. Outro impacto ambiental causado pelo chorume é a contaminação 
da vegetação irrigada pelo lençol freático e a poluição de rios e nascentes onde esse 
lençol eventualmente deságua.

Segundo o Anuário do Distrito Federal, a região produz cerca de 8 mil 
toneladas de lixo diariamente, sendo 5 mil toneladas da construção civil e  
3 mil toneladas das residências e do comércio.6 Da quantidade de lixo produzida 
por residências e comércio, apenas 1,25% é reciclada, e é deste montante que 
as pessoas envolvidas na coleta seletiva, por meio das cooperativas ou de forma 
autônoma, extraem o seu sustento.

A reciclagem de lixo e a coleta seletiva têm um papel muito importante para o 
meio ambiente. Por meio dessas ações, recuperam-se matérias-primas que de outro 
modo seriam retiradas da natureza. A ameaça de exaustão dos recursos naturais não 
renováveis aumenta a necessidade de reaproveitamento dos materiais recicláveis 
que são separados na coleta seletiva de lixo (Höwell, 1998).

A separação de resíduos sólidos contribui para a preservação do meio ambiente, 
na medida em que: i) diminui a exploração de recursos naturais; ii) diminui a 
poluição do solo, da água e do ar; iii) possibilita a reciclagem de matérias que 
iriam para o lixo; iv) diminui o desperdício; v) cria oportunidade de fortalecer 
organizações comunitárias; e vi) gera emprego e renda pela comercialização dos 
recicláveis (Mansano e Oliveira, 2012).

Os atores que participam da coleta seletiva no Distrito Federal, no entanto, 
ainda não podem ser caracterizados como um movimento social politicamente 
forte, pois as conquistas que por um lado ocorrem, por outro são desfeitas devido 
à falta de formação política, social e gerencial desses indivíduos. A coleta seletiva 
de resíduos sólidos que são descartados no dia a dia de uma sociedade, além de 

6. Disponível em: <http://www.anuariododf.com.br/economia/responsabilidade-socioambiental/>. Acesso em: 3 de 
junho de 2013.
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contribuir para a preservação do meio ambiente, constitui uma importante fonte 
de renda para milhares de catadores em todo o país.

A maioria dos trabalhadores que sobrevivem da reciclagem de materiais vive, de 
fato, em estado de pobreza extrema. Cabe salientar, todavia, que as carências deste 
segmento vão além da pobreza material; envolvem uma gama de outras necessidades, 
entre as quais se destacam a preocupação com sua organização produtiva (como 
cooperados) e sua condição de sujeitos capazes de desempenhar um papel relevante 
na sociedade. É necessário que a população e o governo reconheçam os benefícios 
das atividades de coleta seletiva de lixo, que resultam diretamente em qualidade de 
vida para a sociedade, já que proporcionam o recolhimento de materiais recicláveis 
que de outra forma se amontoariam em lixões ou permaneceriam poluindo a 
cidade (Costa, 2010).

Segundo Medeiros e Macêdo (2007), estima-se que existam cerca de 500 mil 
catadores de materiais recicláveis no país. Cerca de dois terços deste total atuam 
no estado de São Paulo. Do restante, a maioria atua nas grandes capitais do país, 
onde a renda per capita é mais alta, havendo, por consequência, uma produção de 
lixo muito maior e mais “valiosa”, como é o caso do Distrito Federal.

A Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal 
(Centcoop) afirma que, em 2013, o Distrito Federal contou com aproximadamente 
4 mil pessoas envolvidas diretamente na coleta seletiva e organizadas em 
cooperativas. Deste montante, de acordo com o próprio sindicato, 95% de seus 
filiados (cooperados) são oriundos de uma realidade de vivência nas ruas da capital 
federal. O histórico dessas pessoas, contudo, é um pouco mais complexo e muitas 
vezes remete-se a situações que tiveram início antes de sua chegada ao Distrito 
Federal. Uma vez na cidade, e sem perspectivas imediatas, a realidade da vida 
nas ruas se torna uma opção, e, logo, a luta pela sobrevivência passa a ser feita 
por meio de trabalhos esporádicos, como a coleta e venda de latinhas e papelões.

Por conta da expansão do modelo capitalista e de sua capacidade de exclusão 
social, principalmente na questão dos empregos formais, os trabalhadores 
marginalizados por esse sistema, ao sentirem a necessidade de maximizarem seus 
ganhos, partiram para a criação de cooperativas de trabalho. Estas organizações 
visam e cumprem exatamente o propósito do aumento da renda e da inclusão social 
dos indivíduos no mercado laboral, seguindo o modelo da economia solidária. 
Segundo Carvalho (2011), a estratégia da economia solidária fundamenta-se 
na tese de que são as contradições do capitalismo que criam oportunidades de 
desenvolvimento de organizações econômicas cuja lógica é oposta ao próprio 
modelo de produção capitalista.

Nesse tipo de trabalho, a organização é fundamental para se garantir bons 
resultados. Segundo a Centcoop, no Distrito Federal, existem doze associações 
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de coleta seletiva organizadas, entre as quais estão a Associação Pré-Cooperativa 
dos Catadores de Resíduos Sólidos (Apcorc) e a Associação Recicle a Vida, ambas 
localizadas em Ceilândia, no Distrito Federal.

Segundo Oliveira, Fernandes e Almeida (2012), a sociedade tem certo 
preconceito com a profissão de catador de resíduos sólidos, por se tratar de um 
ofício com condições de trabalho e higiene inumanas, que expõe seus trabalhadores 
a diversas doenças. Estas questões, aliadas ao baixo padrão socioeconômico, 
geram baixa autoestima, descrédito social e impotência aos indivíduos que 
têm como profissão e única fonte de renda a coleta de resíduos sólidos. Em 
consequência dos estereótipos criados em torno da profissão, os catadores são 
vítimas constantes da exclusão social, o que amplifica as iniquidades sociais e de 
saúde a que estão submetidos.7

Devido a essas iniquidades sociais e à forma como elas influenciam a saúde 
dos trabalhadores, os determinantes sociais de saúde têm voltado a ser o foco 
principal de debates quando se trata de políticas que visam ao estabelecimento da 
equidade. Barros (2002) afirma, porém, que ainda se vive em meio a um modelo 
predominantemente biomédico,8 em que são excluídas as realidades sociais e os 
determinantes de saúde destas populações, criando desigualdades e injustiças nos 
modelos sociais e de saúde adotados.

Segundo Buss e Pelegrini Filho (2007), os determinantes sociais de saúde são 
fatores não biológicos que influenciam as condições de saúde de uma população. 
Podem ser: modificáveis, como os hábitos e estilo de vida, a renda, a moradia, o 
acesso a serviços essenciais, entre outros; e não modificáveis, como o sexo, a idade, 
os fatores genéticos etc. As políticas sociais e de saúde voltadas especificamente 
para as populações mais carentes, em especial para os catadores de resíduos sólidos, 
ainda são muito frágeis e não levam em consideração as realidades de vida e o dia 
a dia desse grupo populacional (Trocoli e Moraes, 2000).

Há grande necessidade de se discutir os determinantes sociais que influenciam 
esta parcela da população, para que se estabeleçam políticas mais específicas, 
equânimes e humanizadas, que promovam a justiça social e minimizem os efeitos 
das iniquidades e a exclusões sociais sofridas por estes indivíduos.

Nesse contexto, foram analisados, neste capítulo, os perfis de saúde e estilo 
de vida dos catadores de materiais recicláveis associados a uma cooperativa de 
Ceilândia, no Distrito Federal. Trata-se de uma coletividade formada por indivíduos 

7. Entende-se por iniquidades sociais e de saúde os atos que são contrários ao princípio da equidade e de justiça social 
e que provoquem a discriminação e a desigualdade entre os povos (Magalhães, 2007).
8. O modelo de saúde biomédico é distinguido por seu caráter mecanicista, reducionista e fragmentário, em que a doença 
e suas causas biológicas são colocadas em primeiro plano, deixando completamente de lado o indivíduo portador da 
enfermidade e o seu contexto sociocultural e familiar (Mattos, 2006).
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de uma classe social economicamente desfavorecida, com grandes vulnerabilidades 
sociais e que vivem em meio ao preconceito e à exclusão social que sua profissão 
produz. Além disso, estão sujeitos a uma alta carga de determinantes sociais que 
influenciam diretamente a sua saúde, como as condições de moradia e trabalho a 
que estão submetidos diariamente.

2 METODOLOGIA

Este capítulo constitui um estudo epidemiológico do tipo transversal, de 
natureza descritiva e abordagem quantitativa. De acordo com Gil (2002), as 
pesquisas descritivas têm como objetivo primordial o detalhamento das características 
de determinada população ou fenômeno. Já as pesquisas transversais, segundo 
Pereira (2008), fornecem um retrato da população estudada e demonstram como 
as variáveis analisadas estão relacionadas naquele momento.

A pesquisa foi realizada com os catadores de resíduos sólidos pertencentes à 
Apcorc, que contava, na época do estudo, com 104 associados. Os critérios para 
responder ao questionário foram: i) ser formalmente associado à Apcorc; ii) ser 
maior de 18 anos; iii) estar no local das entrevistas em data e horário previamente 
agendados com a presidência da associação; e iv) aceitar as condições descritas 
no termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) – condições estas que já 
haviam sido previamente esclarecidas e entregues aos catadores antes do início da 
pesquisa. Todos aqueles que se enquadravam nos critérios de inclusão do estudo 
foram convidados a participar.

Os que aceitaram assinaram o TCLE, que foi impresso em duas vias, ficando 
uma com o pesquisador e a outra com o entrevistado. A coleta dos dados se deu 
por meio de entrevistas orientadas por um questionário estruturado entre setembro 
e início de novembro de 2013, nas imediações da usina de lixo do setor P Sul.

As entrevistas ocorreram, inicialmente, durante os períodos de lanche e almoço 
dos associados, sob a premissa de não interferir no bom desempenho de suas 
atividades laborais. Após algumas entrevistas, porém, percebeu-se que essa tática 
não alcançava todos os associados, pois nem todos almoçavam ou lanchavam nas 
dependências da Apcorc. Observado isso, optou-se, em conversa com a diretoria 
da associação, por dar continuidade às entrevistas durante o serviço dos catadores, 
dentro da usina de lixo, em dias e horários distintos, para que se pudesse alcançar 
o máximo de associados possível.

O estudo utilizou dados coletados para o projeto de extensão acadêmica 
Pare, Pense, Descarte: uma Abordagem Multidisciplinar para o Diálogo entre a 
Universidade, a Comunidade e os Catadores de Materiais Recicláveis da Ceilândia 
(Distrito Federal) – da UnB, Faculdade de Ceilândia. Este projeto foi submetido 
ao comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da UnB  
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(FS/UnB) e obteve aprovação sob o parecer consubstanciado de no 427.624. Além 
disso, cumpriu com as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep) na resolução 196 de outubro de 1996 (Brasil, 1996). Todos os 
envolvidos assinaram o TCLE.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Apcorc é uma cooperativa de separação de resíduos sólidos recicláveis fundada 
em meados de 1996. Funcionando em período diurno, nas imediações da usina 
de triagem e compostagem do setor P Sul, em Ceilândia, é a maior usina deste 
tipo no Distrito Federal.

No início de suas atividades, o quadro de associados contava com 
aproximadamente sessenta cooperados e chegou a ter 188 durante seus dezessete 
anos de existência. Hoje, a Apcorc congrega oficialmente 104 membros, os quais 
separam, por mês, cerca de 800 toneladas de lixo. O galpão de trabalho é dividido 
com outra cooperativa de catadores do Distrito Federal, a Cataguar.

Ambas as cooperativas foram contatadas para participarem do estudo, porém, 
a Cataguar não foi incluída nas ações devido a seu turno de trabalho ser apenas 
noturno, o que dificultaria a participação dos seus associados nas atividades que 
ora eram desenvolvidas.

Para esta pesquisa, o planejamento inicial era entrevistar todo o contingente 
de cooperados da Apcorc; entretanto, foram efetivamente entrevistados 75 dos 104 
associados (72,1%). Os outros 29 (27,9%) não aceitaram participar ou não foram 
encontrados durante as visitas, sendo, destes, 8 (7,7%) recusas e 21 (20,2%) perdas.

A princípio, foram feitos vários contatos para diálogo e conhecimento 
da realidade e das demandas dos catadores, contatos estes que também foram 
aproveitados para entrevistar os associados. A partir dessa sondagem, da análise de 
dados disponibilizados pela diretoria da associação e de conversas com os catadores, 
observou-se que 65,33% dos associados são do sexo feminino e que a maioria 
(59,90%) possui entre 26 e 45 anos (tabela 1).

Quanto ao estado civil dos associados, 62,66% se declararam solteiros; e 
90,6% afirmaram possuir ao menos um filho, sendo que 61,3% possuem até três 
filhos (tabela 1). A média de filhos observada para o total de associados à Apcorc 
é de 2,7, o que pode ser considerado um número relativamente baixo para pessoas 
com profissão e condições socioeconômicas semelhantes. Em outro estudo realizado 
com catadores do Distrito Federal, encontrou-se uma média acima de quatro filhos 
por associado (Cruvinel et al., 2011).
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TABELA 1
Variáveis demográficas

Masculino Feminino Total

No % No % No %

Sexo

Idade 26 34.67 49 65.33 75 100,00

   18-25   3 11,53   5 10,20   8   10,66

   26-35 10 38,46 15 30,61 25   33,33

   36-45   4 15,38 16 32,65 20   26,66

   46-55   5 19,23   8 16,32 12   16,00

   ≥ 56   3 11,53   5 10,20   8   10,66

   Não informou   1   3,84   1   2,04   2     2,66

Estado civil                

   Solteiro 17 65,38 30 61,22 47   62,66

   Casado   6 23,07   8 16,32 14   18,66

   Desquitado ou divorciado   1   3,84   5 10,20   6     8,00

   União estável   2   7,69   6 12,24   8   10,66

   Viúvo - - - - - -

Possui filhos                

   Sim 20 76,92 48 97,95 68   90,66

   Não   6 23,07   1   2,04   7     9,33

Quantos filhos possui                

   Um   7 26,92   9 18,36 16   21,33

   Dois   4 15,38 13 26,53 17   22,66

   Três   5 19,23   8 16,32 13   17,33

   Quatro   2   7,69   8 16,32 10   13,33

   Cinco   1   3,84   3   6,12   4     5,33

   Seis - -   3   6,12   3     4,00

   Sete   1   3,84   2   4,08   3     4,00

   Oito - -   2   4,08   2     2,66

Elaboração dos autores.

Observou-se ainda que cerca de 40,0% dos associados residem fora de 
Ceilândia, sendo 24,0% em Samambaia, 13,0% no Recanto das Emas e 1,9% no 
Riacho Fundo. A maioria dos entrevistados, 52,2%, reside nos bairros próximos à 
usina, que são o Sol Nascente e o setor P Sul. O restante dos entrevistados reside no 
setor P Norte (3,9%), no Setor O (3,8%) e em Ceilândia Norte (1,1%), conforme 
pode ser observado na figura 1.
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FIGURA 1
Local de residência dos catadores entrevistados
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Elaboração dos autores.

A renda familiar declarada dos associados da Aapcorc varia, principalmente, entre 
um e cinco salários mínimos (SMs), no total de 82,6%. Há associados, porém, que 
declaram ter renda familiar maior que 5 SMs (4,0%) e menor que 1 SM (13,3%). 
Quanto à renda mensal, 56% declaram receber entre 1 e 2 SMs; 32% declaram ter 
renda de até 1 SM; e 12% declaram renda mensal de 2 a 3 SMs.

A média de horas trabalhadas pelos catadores entrevistados é de sete horas 
diárias, sendo que 10% deles afirmaram trabalhar até seis horas por dia, e 12%, 
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mais que oito horas. A média de horas diárias trabalhadas pelos homens é de 7,26 
horas e a das mulheres é de 6,85 horas. Os dias trabalhados por semana perfazem 
uma média de 5,8, levando em consideração o quantitativo total dos catadores 
entrevistados. Os dados dos dias trabalhados refletem exatamente a escala de 
horários que a associação estabelece para os seus associados: nos fins de semana, o 
regime de escala adotado segue a lógica da divisão dos associados em dois grupos, 
de modo que um grupo trabalhe em um sábado e folgue no seguinte.

No que diz respeito ao tempo que cada catador trabalha na associação, 
praticamente um terço dos associados, 29,3%, informa que é entre seis e dez anos; 
32%, entre onze e quinze anos; e outros 32%, de dois a cinco anos (tabela 2). 
Observa-se, com isso, um alto índice de continuidade destes catadores na atividade, 
tornando-se necessárias medidas que fortaleçam a categoria, de modo a melhorar 
suas condições de trabalho e a qualidade de vida.

A tabela 2 retrata as variáveis relacionadas às condições de saúde da população 
estudada. Foi questionado ao catador se ele já havia apresentado ou se tinha, no 
momento da entrevista, algum problema de saúde. Aproximadamente 58,0% 
afirmaram que sim. Destes, 67,4% afirmaram que fizeram controle ou tratamento 
para essas doenças, sendo 86,2% mulheres e 13,8% homens, o que confirma o 
maior interesse das mulheres em cuidar da saúde.

Observa-se que as doenças mais prevalentes na coletividade foram:  
i) hipertensão, com prevalência de 18,6%; ii) alergias, com 12,0%; iii) dores de 
cabeça, com 9,3%; iv) hérnia de disco, também com 9,3%; e iv) lesão por esforço 
repetitivo (LER), com 8,0%. Nota-se que, das cinco doenças mais prevalentes, quatro 
possuem alguma relação com o tipo de atividade desenvolvida pelos entrevistados.

Após analisar os resultados, as doenças referidas pelos entrevistados foram 
agrupadas em quatro categorias: i) as de ordem motora, relacionadas à atividade 
laboral; ii) as relacionadas à inalação de gases; iii) as crônicas; e iv) as transmitidas por 
vetores. Assim, observou-se que grande parte das doenças apresentadas (43,9%) está 
relacionada ao tipo de trabalho desenvolvido e às condições insalubres desse serviço.

No grupo das doenças laborais, o primeiro dos cinco citados anteriormente, 
estavam: i) LER, com 8,0%; ii) as alterações neuromusculares, com 1,3%; iii) hérnia de 
disco, com 9,3%; e iv) lombalgia, com 2,6%. Quando agrupadas, as doenças laborais 
perfazem 21,2% do total de doenças referidas. Oliveira (2007) evidencia a importância 
da ginástica laboral para a redução dos casos de LER/distúrbios osteomusculares 
relacionados ao trabalho (Dort) nos trabalhadores, principalmente para aqueles que 
realizam trabalhos repetitivos por longo período, sentados ou em pé.

A alta prevalência de LER nos associados pode estar relacionada ao fato não 
só de eles terem menos de uma hora diária de descanso, mesmo trabalhando em 
média sete horas por dia, em um regime que não obedece ao disposto no art. 71 
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da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT),9 mas também pela falta de projetos 
que os levem à prática da ginastica laboral.

TABELA 2
Condições de saúde

Masculino Feminino Total

No % No % No %

Tem ou teve problema de saúde

   Sim 11 42,30 32 65,30 43 57,33

   Não 15 57,69 17 34,69 32 42,66

Doenças referidas

   Hipertensão   2   7,69 12 24,48 14 18,66

   Alergias   3 11,53   6 12,24   9 12,00

   Dor de cabeça   5 19,23   2   4,08   7   9,33

   Hérnia de disco   4 15,38   3   6,12   7   9,33

   LER   2   7,69   4   8,16   6   8,00

   Alterações cardíacas   2   7,69   3   6,12   5   6,66

   Alterações gástricas   2   7,69   3   6,12   5   6,66

   Insônia   1   3,84   4   8,16   5   6,66

   Alterações renais   1   3,84   2   4,08   3   4,00

   Dengue   1   3,84   2   4,08   3   4,00

   Depressão   1   3,84   2   4,08   3   4,00

   Lombalgia   1   3,84   1   2,04   2   2,66

   Transtornos do sono   1   3,84   1   2,04   2   2,66

   Alteração neuromuscular   1   3,84 - -   1   1,33

   Apneia - -   1   2,04   1   1,33

   Diabetes - -   1   2,04   1   1,33

   Distúrbios neuropsiquiátricos - -   1   2,04   1   1,33

   Febre reumática - -   1   2,04   1   1,33

   Hantavirose   1   3,84 - -   1   1,33

   Outros - - 11 22,44 11 14,66

Fez tratamento ou controle

   Sim   4 36,36 25 78,12 29 67,44

   Não   7 63,63   7 21,87 14 32,55

Onde procurou assistência

   Centro de saúde - - 11 44,00 11 37,93

   Hospital particular   1 25,00   2   8,00   3 10,34

   Hospital público   3 75,00   12 48,00   15 51,72

Elaboração dos autores.

9. A CLT estabelece um tempo mínimo de uma hora de descanso para os trabalhadores que possuem jornada de trabalho 
maior que seis horas diárias (Brasil, 1943).
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No grupo das doenças e condições ocasionadas por inalação de gases tóxicos 
produzidos pelo lixo, estão alergias, com frequência de 12,0%, e dores de cabeça, 
com 9,3%. Segundo Gorni e Paiva (1998), a inalação desses gases é agravada 
pelo fato de os entrevistados trabalharem em ambiente fechado, dentro da usina. 
Geralmente, as manifestações clínicas não ocorrem de forma imediata, começando 
sempre de maneira relativamente leve, por meio de irritações na pele e nas mucosas, 
podendo até evoluir ao óbito por asfixia e envenenamento.

Há que se inferir que, diferentemente do que o senso comum apresenta, a 
dor de cabeça não deve ser considerada uma doença e sim um sintoma que pode 
ser reflexo de diversas outras doenças e/ou acometimentos, como uma simples 
falta de alimentação ou de descanso adequado, ou até de doenças mais complexas 
(Carvalho, 2009).

No grupo das doenças crônicas, estão: hipertensão (18,6%), diabetes (1,3%), 
alterações cardíacas (6,6%), alterações gástricas (6,6%), insônia (6,6%), depressão, 
(4%), transtornos do sono (2,6%) e distúrbios neuropsiquiátricos (1,3%). Há ainda 
as doenças transmitidas por vetores, como a dengue (4,0%) e a hantavirose (1,3%), 
transmitida por roedores.

Com relação aos números verificados para a hipertensão, quando analisados 
a partir da estratificação por sexo, pode-se inferir que as mulheres da coletividade 
estão muito mais sujeitas a esse tipo de enfermidade, já que 24,48% delas afirmaram 
possuir o acometimento, contra apenas 7,69% dos homens. Esta informação, 
porém, pode representar uma distorção das análises dos dados, pois, nos casos 
em que o entrevistado se refere às suas doenças, deve se levar em consideração a 
sua subnotificação, principalmente quando se comparam condições de saúde de 
homens e mulheres. Como pode ser observado nos dados sobre o acesso a serviços 
de saúde pelos homens (tabela 3), assim como em outros estudos, a maioria deles 
só busca os serviços de saúde quando já está com a doença instalada e em estágio 
sintomático (Figueiredo, 2005).

A tabela 3 apresenta as variáveis relacionadas ao acesso a serviços de saúde. 
Observa-se que aproximadamente 65% dos homens entrevistados afirmaram não 
possuir acesso a nenhum tipo de serviço de saúde. Com as mulheres, o quadro é o 
inverso: aproximadamente 61% delas afirmam ter acesso a estes serviços. O fato 
deve-se à cultura do homem de só buscar assistência médica quando já está doente. 
Segundo Albano, Basílio e Neves (2010), incluir o homem nos serviços de saúde 
e fazê-lo reconhecer a importância da promoção de sua saúde e da prevenção de 
doenças é uma situação que se revela um grande desafio às políticas sociais e de saúde.
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TABELA 3
Acesso a serviços de saúde

Masculino Feminino Total

No % No % No %

Acesso a serviços de saúde

   Sim   9   34,62 30 61,22 39 52,00

   Não 17   65,38 19 38,78 36 48,00

Tipo de serviço

   Particular   1   11,11   2   6,67   3   7,69

   Plano de saúde   1   11,11   1   3,33   2   5,13

   Sistema Único de Saúde (SUS)   7   77,78 27 90,00 34 87,18

Faz exames periodicamente

   Sim   5   19,23 25 51,02 29 38,67

   Não 21   80,77 24 48,98 46 61,33

Quais exames faz

   Ginecológico - -   4 16,00   4 13,79

   Hemograma   5 100,00 17 68,00 22 75,86

   Endoscopia - -   1   4,00   1   3,45

   Mamografia - -   2   8,00   2   6,90

   Pressão   1   20,00   1   4,00   2   6,90

   Preventivo - -   8 32,00   8 27,59

   Hipertensão - -   1   4,00   1   3,45

   Todos - -   1   4,00   1   3,45

Frequência dos exames

   Três em três meses - -   2   8,00   2   6,90

   Seis em seis meses   2   40,00 10 40,00 12 41,38

   Oito em oito meses - -   1   4,00   1   3,45

   Anual   3   60,00 10 40,00 13 44,83

   Trienal - -   1   4,00   1   3,45

Elaboração dos autores.

Dos entrevistados que afirmaram possuir acesso a algum serviço de saúde, a 
grande maioria (87,18%) reconhece o SUS como o sistema provedor e cuidador 
de sua saúde, sendo que aproximadamente 77% dos homens e 90% das mulheres 
fizeram tal afirmação. Os demais, por volta de 5%, afirmaram possuir plano de 
saúde, e cerca de 7% afirmaram utilizar hospitais particulares por conta própria. 
As condições socioeconômicas destes trabalhadores restringem suas possibilidades 
de acesso e utilização dos serviços de saúde privados, deixando-lhes como única 
forma de acesso à saúde o SUS. Assim, é de extrema importância empoderar esses 
trabalhadores sobre a procura dos seus direitos à saúde.
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Quando questionados se faziam exames de saúde periodicamente, apenas 
38,67% dos entrevistados afirmaram fazer consultas médicas com periodicidade 
anual ou semestral, sendo, destes, 19,23% homens e 51,02% mulheres. Este 
dado demonstra uma realidade vivenciada em todo o país, em que o modelo 
hospitalocêntrico10 ainda impera sobre o de promoção de saúde. As pessoas, em 
geral, não se preocupam em prevenir doenças e sim em curá-las quando já estão 
instaladas, principalmente os homens. Dos que realizam consultas com certa 
frequência, 44,83% afirmam fazê-las anualmente, e 41,38%, semestralmente, 
que é a periodicidade mais recomendada pelos profissionais de saúde no que diz 
respeito à prevenção.

Os exames mais realizados nas consultas são o de sangue, conhecido como 
hemograma (exame mais básico para detectar problemas crônicos ou agudos de 
saúde) e os exames preventivos, que são realizados pelas mulheres para detectar 
problemas de infecção e prevenção ao câncer do colo do útero.

Quando questionados sobre onde buscaram assistência à saúde para resolução 
dos seus problemas, 51,7% afirmaram ter ido a um hospital público; 37,9% foram 
ao centro de saúde; e 10,3% a um hospital particular. Esses dados demonstram uma 
realidade ainda muito vivenciada no setor de saúde brasileiro, em que as pessoas 
utilizam o hospital para resolução imediata de seus problemas. Isso comprova a baixa 
credibilidade da atenção básica por parte da população e o baixo poder resolutivo 
para enfermidades mais simples de pacientes que chegam por demanda espontânea.

Observa-se, também na tabela 3, que a maioria das doenças referidas pelos 
catadores é de baixa complexidade, razão pela qual deveriam ser tratadas nas 
unidades básicas de saúde. Segundo o modelo vigente, o serviço se organiza por 
redes e os acometimentos são elencados segundo sua complexidade de resolução e 
necessidade de tecnologia (Brasil, 2011). Com estes resultados, nota-se que ainda 
persiste nesta comunidade a cultura do modelo hospitalocêntrico de saúde.

A tabela 4 apresenta dados referentes aos hábitos e estilos de vida dos 
entrevistados no que diz respeito ao consumo de álcool e tabaco. Observa-se que 
mais da metade dos entrevistados, 54,6%, afirma nunca ter consumido algum 
tipo de bebida alcoólica, enquanto apenas 6,6% afirmam beber quatro ou mais 
vezes por semana. Há que se inferir que o consumo desregrado de álcool dispõe o 
indivíduo a desenvolver diversas doenças.

Quanto ao fumo, observa-se que 34,6% dos entrevistados afirmaram ser 
fumantes no momento da entrevista. O índice é considerado alto, visto que o 

10. O modelo hospitalocêntrico de saúde é o modelo no qual, independentemente da complexidade das condições da 
saúde do indivíduo, o hospital é tido como o centro e a porta de entrada para o acesso a um serviço de saúde resolutivo. 
Trata-se de uma concepção que enforca e cria gargalos no sistema.
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hábito pode possibilitar o desenvolvimento de doenças respiratórias, especialmente 
quando associado à inalação dos gases produzidos pelo lixo onde diariamente 
trabalham (Gorni e Paiva, 1998).

TABELA 4
Hábitos e estilo de vida

Masculino Feminino Total

No % No % No %

Hábito de fumar

   Fumante atual   6 23,08 20 40.82 26 34,67

   Ex-fumante   7 26,92   5 10.20 12 16,00

   Nunca fumou 13 50,00 24 48.98 37 49.33

Consumo de álcool

   Nunca consumiu 12 46,15 29 59,18 41 54,67

   Mensalmente ou menos   5 19,23   6 12,24 11 14,67

   Duas a quatro vezes por mês   4 15,38 11 22,45 15 20,00

   Duas ou três vezes por semana   2   7,69   1   2,04   3   4,00

   Quatro ou mais vezes por semana   3 11,54   2   4,08   5   6,67

Elaboração dos autores.

No modelo gráfico proposto por Buss e Pellegrini Filho (2007), que é baseado 
na estruturação lógica dos determinantes sociais de saúde em camadas, desenvolvido 
por Dalghren e Whitehead, os hábitos e o estilo de vida dos indivíduos possuem 
uma camada determinante própria, pois são fatores que interferem fortemente na 
sua saúde, sendo também considerados determinantes proximais, já que estão mais 
ligados ao indivíduo e à sua percepção de vida pessoal e de sociedade.

Sobre os determinantes sociais de saúde, pode-se observar uma profunda relação 
entre as populações vulneráveis e as altas cargas de determinantes sociais. Outros 
estudos demonstram que as determinações sociais de saúde estão intimamente 
associadas ao tipo de vulnerabilidade a que o indivíduo está submetido, como pode 
ser observado em um estudo sobre os determinantes sociais da saúde de idosos (Geib, 
2012). No caso dos catadores de materiais recicláveis, eles se encontram, muitas 
vezes, em condições desfavoráveis de trabalho, possuem baixa renda e escolaridade 
e são excluídos da sociedade, ou seja, são grupos extremamente vulneráveis.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os aspectos abordados neste capítulo demonstram que o grupo de catadores 
estudado possui determinantes sociais positivos quando comparado a outras 
coletividades semelhantes, que precisam peregrinar pela cidade para buscar materiais 
recicláveis descartados e compor sua renda mensal. Apesar de estarem em condições 
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relativamente melhores, os trabalhadores aqui analisados, entretanto, ainda vivem 
em condição de vulnerabilidade social e em um ambiente desfavorável para a sua 
saúde em geral. Assim, essas pessoas não podem ser esquecidas pelas políticas 
públicas sociais e de saúde, pois continuam não sendo bem-vistas ou valorizadas 
pela sociedade. Se comparadas ao restante da população, vivem em meio a um 
turbilhão de exclusões sociais, vulnerabilidades e condições de vida ruins.

Nesse ponto, a universidade entra como um forte mediador entre a execução 
de políticas públicas e a melhoria da qualidade de vida destes trabalhadores. 
O desenvolvimento de ações das mais diversas áreas e com os mais diversos enfoques, 
no sentido de fortalecer essas pessoas, se mostra algo inerente e obrigatório, que 
consiste no devido retorno que a academia deve dar à sociedade.

Um ponto importante que foi observado nesse estudo é a pouca vinculação 
do grupo, principalmente dos homens, aos serviços de atenção básica à saúde 
do SUS, apesar da proximidade da usina com um centro de saúde ou da grande 
quantidade de unidades de saúde existentes na Ceilândia e nas demais regiões 
administrativas do Distrito Federal.

Foi evidenciado, a partir dos discursos dos associados, que as equipes 
multidisciplinares do centro de saúde mais próximo à usina realizam apenas ações 
esporádicas nas imediações desta, em geral, em momentos de campanhas de saúde, 
não vinculando ou realizando o acompanhamento das condições de saúde desses 
indivíduos por meio dos agentes comunitários de saúde (ACS). É exatamente neste 
ponto, do acompanhamento rotineiro das condições socioeconômicas e de saúde 
destas coletividades, que o papel dos ACS se torna fundamental.

É imperiosa a necessidade de se desenvolverem ações de empoderamento social 
destes indivíduos, para que eles próprios, por meio da aceitação de suas condições, 
consigam combater os estigmas de sua profissão e possam, assim, reduzir cada vez 
mais as vulnerabilidades em que vivem.

Há ainda que se celebrar parcerias com as unidades de saúde mais próximas à 
usina, para que os ACS e a Estratégia Saúde da Família (ESF) possam acompanhar 
mais de perto a rotina dessa coletividade e consigam realizar ações de promoção de 
saúde com uma frequência maior e com certo grau de resolutividade e aceitação 
por parte dos catadores.

Por fim, nota-se, nos resultados observados, que os determinantes sociais de 
saúde observados para a coletividade podem estar associados ao desenvolvimento 
das diversas doenças referidas pelos entrevistados, principalmente àquelas que estão 
relacionadas às suas condições de vulnerabilidade, exclusão e trabalho.

Dessa forma, incentivar, preservar, valorizar, contextualizar e entender as 
dificuldades enfrentadas pelas comunidades de catadores de materiais recicláveis é 
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uma questão importante que deve ser conversada entre a sociedade, a universidade 
e os governantes. Para isso, entender como os determinantes sociais influenciam a 
saúde destes indivíduos torna-se uma premissa para um país mais justo e equânime.
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