
 

1 Mestrando em Biotecnologia, Universidade Federal do Pará (UFPA); email: ronaldo10loureiro@gmail.com 
2 Graduanda em Biotecnologia, Universidade Federal do Pará (UFPA); email: luanacsilva09@gmail.com 
3 Graduanda em Eng. Sanitária e Ambiental, Universidade Federal do Pará (UFPA); email: 

eng.leticiaferreirag@gmail.com 
4 Graduando em Engenharia Naval, Universidade Federal do Pará (UFPA); email: andreyf.lima@outlook.com.br 

 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social Enactus Brasil 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE AÇÕES DE SAÚDE REALIZADAS EM 

COMUNIDADE DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Ronaldo Loureiro Nazaré¹ 

Luana Coelho da Silva² 

Leticia Ferreira Guimarães³ 

Andrey Felipe Lima e Lima4 

 

 

 

Resumo 

A comunidade de catadores do Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Belém – Pará, 

dividida em duas associações, a ARAL e a ACCSB, padecem por falta de políticas públicas, 

principalmente relacionadas à saúde. A falta de saneamento básico, coleta não regular de lixo, 

atendimento médico precário e falta de informação por parte dos associados é o cenário que se 

apresenta. No intuito de reverter esse quadro, a ENACTUS UFPA, através do projeto Cíclica, 

planejou e executou as duas primeiras ações de saúde do ciclo 2016/2017. As ações foram 

planejadas de forma que a primeira fosse usada para coletar os dados sobre a avaliação das 

principais necessidades relacionadas a saúde dos associados, e a segunda, o início das atividades 

de conscientização, diagnóstico e tratamento de patologias. Nas duas ações tivemos resultados 

significativos, sendo na primeira, um perfil socioeconômico que será utilizado ao longo do 

ciclo, e no segundo, o resultado do perfil de diagnóstico de soros positivos para hanseníase, 

assim como o início do tratamento dos diagnosticados positivamente.  
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Introdução 

A classe de catadores de materiais recicláveis vive hoje como uma categoria excluída 

da sociedade. Para Tavares (2009) a expressão “Catador de Lixo” quando empregada ressalta a 

relação existente entre a pessoa humana e os restos oriundos da atitude cotidiana de viver e 

possui forte conteúdo pejorativo, remetendo a sobra, estando aquele que trabalha no lixo, à 

margem da sociedade, do mercado de trabalho e de consumo. A expressão tecnicamente correta 

é “Catador de material reciclável”. 

Em face ao alto índice de desemprego, uma das estratégias de sobrevivência encontradas 

pela população de excluídos é “coletar resíduo” como forma de obter a renda para o próprio 

sustento. Ao catar e separar os materiais recicláveis seja em lixões, em ditos “aterros sanitários” 

ou ainda em usinas de reciclagem por todo país, o catador constitui atualmente um importante 

elo do sistema de reciclagem (ARAUJO, 2013) 

Segundo Castilho (2013) a nível nacional, são poucos os casos em que catadores de 

material reciclável são agraciados por políticas públicas aceitáveis. No intuito de diminuir os 

lixões abertos, as Prefeituras Municipais deram incentivos à novas associações de catadores de 

materiais recicláveis, como o fornecimento de automóveis para a coleta e criação do espaço - 

muitas vezes deficiente - para a triagem dos insumos, mas o abandono das prefeituras somado 

ao fato de 90% dos catadores possuírem escolaridade não superior ao ensino médio completo, 

a gestão dos centros de coleta e triagem fragiliza, e o resultado é que as suas rendas medias 

dificilmente ultrapassam um salario mínimo.  

Essa mesma historia se repete com a comunidade de catadores recicláveis do canal São 

Joaquim, em Belém do Pará. 

O Centro de Triagem de Materiais Recicláveis de Belém é o local de trabalho de 

aproximadamente 80 pessoas, divididas em duas associações de catadores, ACCSB e ARAL. 

Lá, observam-se condições de trabalho precárias e prejudiciais à saúde destes trabalhadores. 

Por isso, o time ENACTUS UFPA, através do Projeto Cíclica, planejou e realizou duas ações 

de saúde, visando levar atendimento profissional e especializado aos associados, conhecer 

melhor suas dificuldades e queixas, assim como conscientizá-los da importância de cuidar da 

própria saúde. 

 Descrição da situação no Centro de Triagem 
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Apesar de ler-se no artigo 255 da Constituição Federal: “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”, uma parcela considerável dos catadores de material reciclável 

da capital paraense não é assistida por programas sociais, e ainda carecem de informação sobre 

seus direitos relacionados a saúde. (ART. 255, CF/1988) 

Através de análise de questionários socioeconômicos, percebe-se que essa categoria 

vem enfrentando problemas de saúde pública. Falta de politicas publicas e saneamento básico, 

atendimento médico precário, unidades de saúde básica superlotadas, e o não-uso de EPI’s 

corretamente têm levado a quadros de agravamento de doenças facilmente tratáveis, acidentes 

de trabalho frequentes, e casos abuso de drogas e depressão crescente. (ZAPOLLIA, 2015) 

Sendo assim, com a exposição constante a riscos dessa natureza, a comunidade se vê 

constantemente presa em uma situação de péssima qualidade de vida, o que leva a perda de 

performance no trabalho, influenciando assim, diretamente nos rendimentos líquidos dos 

associados. 

As Ações de Saúde 

Pensando em todo este panorama, as ações de saúde planejadas pelo time ENACTUS 

UFPA, através do Projeto Cíclica, foram realizadas no intuito de suprir necessidades básicas de 

saúde dos membros associados, de forma a agregar valor, eficiência e principalmente qualidade 

de vida ao trabalho de reciclagem feito nas associações. Por outro lado, visou-se agregar a 

expertise de parceiros internos à universidade a estas ações, de forma que os parceiros 

experimentassem a oportunidade de praticar atividades extraclasse voluntárias, trazendo assim 

mais qualidade as atividades que seriam realizadas nas ações. 

Ação de triagem inicial 

A primeira ação de saúde realizada no centro de triagem objetivou o primeiro contato 

dos catadores com a série de ações de atenção a saúde básica planejadas para todo o ciclo 

ENACTUS UFPA 2016/2017. Esta primeira ação contou com a presença de 9 membros 

ENACTUS, e contamos com a presença de membros externos voluntários que totalizaram 7 

voluntários, dentre eles alunos e profissionais da saúde. 

Sendo assim, as atividades realizadas foram as que seguem. Inicialmente, e 

pontualmente às 10h, um total de 28 membros das duas associações foram instruídas de como 

a ação de saúde iria funcionar. Primeiramente, fichas de atendimento foram previamente 

elaboradas, com informações contendo nome do associado, idade, endereço para cadastro 
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destes associados, assim como informações abordando as aferições de glicemia, pressão 

sanguínea arterial e reclamações gerais feitas pelo associado, para posterior análises. 

Iniciando as atividades, a estudante de fisioterapia instruiu os associados, onde eles 

passariam por uma atividade de atenção ao corpo e bons modos, como técnicas de alongamento 

e ergonomia no ambiente de trabalho e a importância de se fazê-las sempre. Os associados 

passaram por um circuito de alongamentos e aquecimento muscular, o qual deve ser feito 

sempre antes que o trabalho seja iniciado. Sempre lhes lembrando que isso é importante para 

manter a saúde do corpo, principalmente das articulações, coluna e musculatura adjacente 

(Figura 1). 

Figura 1 – Palestra e dinâmica sobre a ergonomia no ambiente de trabalho 

 

Após esta atividade, os associados subiriam individualmente até o escritório o qual 

serviu de sala de atendimento, onde os profissionais da saúde estavam organizados em 3 mesas, 

sendo 3 grupos de 2 pessoas, onde o atendimento foi otimizado para que cada grupo pudesse 

ter uma pessoa executando exames, e outra pessoa dando instruções sobre o exame, a 

importância de fazê-lo e sobre instruções gerais de saúde básica, em especial, a importância de 

se cadastrar nas unidades de atendimento ou unidades de saúde (Figura 2). Após o atendimento, 

o lanche foi distribuído e teve início o período de livre socialização. 
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Figura 2 – Atendimento por profissionais de saúde 

 

 

 Ação de Natal 

Já a segunda ação de saúde, que também foi uma Ação de Natal, teve como objetivo 

principal iniciar as atividades de orientação e principalmente o diagnóstico das doenças comuns 

e recorrentes aquele meio, de forma que os associados tenham consciência sobre estas doenças 

e informação para o tratamento correto e seguro, além de aumentar os laços afetivos dos 

associados com a data, a qual andava esquecida e sem importância devido a vida difícil e com 

poucos recursos que levam. 

Para esta segunda ação, contamos com um contingente maior de pessoas. 

Compareceram um total de 15 membros ENACTUS e 18 membros externos, organizados em 4 

organizações, a IFMSA UFPa, o HansPará, a Rotaract e Escola Norte Centro. 

Inicialmente, e pontualmente às 9h, cerca de 40 membros das duas associações, e mais 

cerca de 30 crianças, foram instruídos de como a ação de saúde iria funcionar. Primeiramente, 

palestras abordando assuntos como “A Importância do Uso de EPIs” e “Como Fazer Para Obter 

o Cartão do SUS e Porque Devo Ter Um?”, iriam ser ministradas pelos alunos membros da 

IFMSA-UFPa, e as palestras de título “O que é Hanseníase e Como Tratá-la?” e “O que é 

Hepatite e Como Tratá-la?”, seriam ministradas por membros do Rotaract. 

Em um segundo momento, membros da IFMSA-UFPA e Rotaract se dividiram para 

coletar dados dos associados e cooperados em fichas de atendimento adulto e infantil. 



 
 

 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Juntamente com as fichas, foram distribuídas senhas de atendimento para os exames de 

hanseníase e hepatite, com prioridade para adultos acima de 40 anos (Figura 3).  

Figura 3 – Voluntários realizando testes de hanseníase nos catadores 

 

As amostras de sangue, resultantes dos dois exames, foram examinadas e postas a teste 

em kit de revelação rápida para diagnóstico. Os resultados estão em posse de cada organização 

responsável, e serão compartilhados com a ENACTUS UFPA e posteriormente com os 

associados e cooperados após o tratamento dos dados.  

Concomitantemente ao atendimento dos adultos e adolescentes, nossos membros 

vestidos de palhaços organizavam brincadeiras e distribuição de brinquedos entre as cerca de 

30 crianças presentes na ação, que posteriormente foram atendidas no “Escovódromo”, onde 

receberam atendimento de higiene bucal, aprendendo sua importância, e recebendo kits de 

escova e pasta dental. 

Figura 4 – Atendimento de higiene bucal para as crianças da comunidade 
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Como última atividade, após o lanche, deixamos os associados e crianças em livre 

socialização. 

 

 Resultados das ações de saúde e discussão  

Resultados da ação de triagem 

Apesar de a comunidade não ter comparecido de forma expressiva na primeira ação, o 

número de participantes foi significativo. Já na segunda ação, conseguimos dobrar o número de 

participantes, e contando com o número de crianças que participaram, este número é 

praticamente quadruplicado. 

A primeira ação de saúde resultou em um total de 28 pessoas atendidas. Dentre elas, 16 

mulheres e 12 homens, representando associados tanto da ARAL quanto da ACCSB. 

Como parte do procedimento de triagem, pesquisamos diversos campos 

socioeconômicos como escolaridade, bairro de residência, estado civil, e principalmente, os 

campos de saúde pública como se portavam carteirinha do SUS, ou se tinham algum cadastro 

no sistema, também se apresentavam queixas de saúde, e se eram usuários de alguma droga de 

abuso. Esses dados foram os nossos foco e direcionamento para as próximas ações de saúde.  

Os resultados estão resumidos na Figura 5. 
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Figura 5 – Gráfico relativo aos resultados da 1ª ação de saúde 

 

Da pergunta sobre escolaridade, constatamos que 75% do total de entrevistados não 

chegaram a cursar além do Ensino Fundamental. Isso confirma a ideia de que a profissão 

catador de lixo reciclável é marginalizada e negligenciada. Da mesma forma, quando 

perguntados sobre o cadastro no Sistema Único de Saúde, 50% afirmaram não apresentarem o 

cadastro, portanto, não são assistidos de forma alguma pela saúde pública. 

O resultado da não assistência dessas pessoas pelo SUS é que em média, 30% dos 

catadores são fumantes ativos. Entre os homens, 40% são etilistas e 15% usuários de drogas 

derivadas de cocaína. No geral, 82% dos entrevistados apresentam alguma doença, sendo elas 

crônicas dentre elas pressão alta e diabetes, doenças derivadas de abuso de drogas como 

enfisemas e depressão e doenças geradas pela falta de ergonomia e segurança no trabalho como 

hérnias de coluna e pescoço, além suspeitas de hepatite e hanseníase.   

 Resultados da Ação de Natal 

Para a segunda ação de saúde, focamos em um dos maiores pedidos, o mal da hanseníase 

e hepatite. Para o teste de Hanseníase ser feito, uma sala com bastante claridade foi reservada 

para o exame ocular para identificação das manchas. Já o teste sanguíneo foi coletado pela 

HansPará. Todo o processo foi explicado e acompanhado por alunos de medicina da IFMSA 

UFPA, e as amostras foram analisadas em laboratório especializado na Faculdade de Medicina 

do Pará. 

Os resultados foram os esperados, das 35 pessoas examinadas, 10 pessoas mostraram 

resultado positivo, ou seja, cerca de 28%, equivalente 1 em 4 pessoas no centro de triagem 

possuírem Hanseníase (Figura 6). Este é um número que assusta, pois, Hanseníase é uma 

doença rara, de difícil contágio devido a bactéria ser facilmente combatida por um sistema 
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imune saudável e o tratamento é feito de graça pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, 

corroborando ainda mais o esquecimento que esta comunidade vivencia, e sua falta de 

informação sobre o assunto. 

Figura 6 - Resultados dos testes de hanseníase 

 

Felizmente, após esta ação de saúde, 100% dos catadores diagnosticados com 

hanseníase iniciaram o tratamento em uma unidade de saúde coordenada pelo médico 

responsável pela HansPará.   

Considerações Finais 

As ações de saúde promovidas pelo time ENACTUS UFPa, através do projeto Cíclica 

mostraram diversas faces do que é ser um trabalhador da área de recicláveis. Pudemos 

experimentar o tamanho do esquecimento e da falta de perspectiva de futuro que esta 

comunidade vive. 

Mas também fomos testemunhas do sentimento de euforia e dos sorrisos de 

agradecimento que se expressaram nos rostos das pessoas quando os profissionais da saúde 

chegaram ao centro de triagem, todos uniformizados e prontos para a ação. Fomos muitas vezes, 

testemunhas do sentimento de irmandade e do círculo de proteção que permeia os indivíduos 

daquela comunidade. 

Estamos fundamentalmente repassando a eles a importância de estar com a saúde em 

dia, de fazer exames periódicos e de procurar ajuda para sanar os problemas já existentes, assim 

como mostrar os motivos de sempre fazê-lo, mantendo os indivíduos da comunidade saudáveis 

para exercer um trabalho que exige muito do corpo. 

O mais interessante é notar que o aprendizado é uma mão de via dupla, muitas vezes 

inconsciente. Nós, os membros ENACTUS, aprendemos que mesmo nas situações mais 
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deploráveis da vida, ainda podemos ter sentimentos de hombridade, companheirismo, 

coletividade, e isso nos faz ser humanos dignos de compaixão e amor ao próximo. 

Sendo assim, as ações de saúde no centro de triagem de lixo reciclável do canal São 

Joaquim, promovidas pelo Projeto Cíclica, irão continuar no decorrer do ciclo 2016/2017, e 

certamente teremos espaço para mais ações que virão no ciclo seguinte, e não pretendemos 

parar até que a comunidade esteja saudável e independente. 
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