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RESUMO – Frente à carência de ações voltadas à saúde junto a uma população de catadores de 
materiais recicláveis pertencentes a uma comunidade geográfica, cultural e socialmente excluída, o 
projeto tem como objetivo principal promover ações de educação e prevenção em saúde junto á 
referida comunidade, a qual abrange 32 famílias, constituindo uma população de aproximadamente 
156 indivíduos. Metodologicamente as atividades estão sendo desenvolvidas em quatro frentes de 
trabalho: o reconhecimento da realidade local, a hierarquização dos problemas e definição das 
diretrizes, a elaboração e execução da programação, e o acompanhamento e avaliação. Até o 
presente momento, realizou-se a aplicação de um questionário para reconhecimento dos 
determinantes amplos do processo saúde/doença (condições socioeconômicas e de saúde 
geral/ambiental/bucal) da população alvo; elaboração de materiais didático pedagógicos de ações 
educativo-preventivas em saúde; e a realização de exames parasitológicos de fezes para auxiliar na 
avaliação das condições de saúde. Futuramente será aplicado um questionário sobre saúde bucal e 
realizado diagnóstico de saúde bucal em crianças com posterior acompanhamento ao tratamento 
necessário, além da disponibilização de kits para higiene pessoal, bucal e domiciliar, como estímulo 
para a comunidade, e um questionário avaliativo. Percebe-se singelas mudanças na vida dessas 
pessoas devido ao estímulo e sensibilização constante no que se refere às questões de saúde geral, 
ambiental e bucal, o que demonstra melhoras em relação às condições de higiene e saúde. 
 

 
PALAVRAS CHAVE – Educação em Saúde. Prevenção de Doenças. Catadores de Materiais 
Recicláveis. 
 

 

 
 

                                                 
1
 Graduanda do curso de Odontologia, bolsista do Programa Universidade Sem Fronteiras, 

jujumaria_7@hotmail.com 
2
 Bacharel em Enfermagem, bolsista do Programa Universidade Sem Fronteiras, 

gisele_gii@hotmail.com 
3
 Bacharel em Ciências Biológicas, bolsista do Programa Universidade Sem Fronteiras, 

bianca_kotviski@hotmail.com 
4
 Doutora em Odontologia Preventiva e Social, Professora Adjunto da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, cbfadel@gmail.com 
5 

Mestre em Educação, Professora Assistente da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
rosildak@uol.com.br 
 



11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 2 

Introdução 
 

O advento da industrialização, dos aglomerados urbanos, a era dos descartáveis e a cultura 
do consumismo geram um grave problema ambiental e de saúde pública, causado pela grande 
quantidade de resíduos sólidos depositados na natureza em quantidade e composição difíceis de 
serem decompostos pelo ambiente (OLIVEIRA, 2011). Estes resíduos, na grande maioria das vezes, 
dispostos inadequadamente nos territórios urbanos, impactam de forma negativa sobre a qualidade 
do meio, da vida e da saúde da população. Uma das alternativas no gerenciamento destes resíduos 
sólidos é a coleta seletiva (BRINGHENTI, 2004; OLIVEIRA, 2011), a qual se define como um conjunto 
de procedimentos de recolhimento diferenciado dos resíduos sólidos recicláveis que podem ser 
reaproveitados ou reutilizados. No Brasil, mediante a carência de programas eficazes de coleta 
seletiva nas fontes geradoras, esta atividade vem sendo desenvolvida, principalmente, por catadores 
de materiais recicláveis. Infelizmente este processo acelerado de “produção” de lixo não tem recebido 
respostas rápidas por parte do poder público, apesar dos riscos já comprovados ao meio ambiente e 
também à saúde pública. A responsabilidade do ponto de vista legal na implementação de políticas 
para esta área é dos municípios (GONÇALVES, 2004), porém no Brasil, grande parcela ainda 
deposita seus resíduos em lixões sem nenhum tratamento ou seletividade prévia.  

Frente a esta problemática, o projeto extensionista intitulado ‘Conhecimento da realidade dos 
catadores de materiais recicláveis: um caminho viável para as ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde’, uma iniciativa advinda do Programa Universidade Sem Fronteiras e instituído 
pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior propõe a criação de um espaço 
para discussão e reflexão de questões relacionadas a doenças parasitárias, socioambientais e de 
saúde bucal, atuais e urgentes, envolvendo a comunidade universitária da UEPG (acadêmicos, 
recém-formados e professores) e uma comunidade externa (32 famílias adscritas nas microáreas 
popularmente denominadas “Corredor da estrada do Rio Verde” e “Curva”, consideradas 
aglomerados suburbanos), em atividades de caráter educativo, preventivo e curativo. Estas medidas 
revelam-se, para a referida comunidade ponta-grossense, foco imprescindível de atuação uma vez 
que a mesma sofre constante processo de exclusão, culturalmente instituído, perante as demais 
microáreas de sua abrangência territorial. Ressalta-se ainda que, por meio da educação em saúde, 
objetiva-se subsidiar a tomada de decisões conscientes por parte desta população, que favoreçam 
uma melhor qualidade de vida. Além da busca pelo emponderamento individual e comunitário, 
almeja-se ampliar o seu acesso também no que se refere aos aspectos preventivos e curativos nos 
campos de atuação propostos. Desta forma, entendendo e percebendo os referidos catadores de 
materiais recicláveis como um grupo de indivíduos que vivenciam permanentemente processos de 
exclusão social em suas trajetórias de vida, trabalho e também de saúde, permeados por 
vulnerabilidades e fragilidades dos suportes sociais, e ainda, diante da escassez de estudos de base 
epidemiológica que enfoquem os problemas de saúde desta população, evidencia-se a importância e 
a necessidade de atuações conjuntas, multidisciplinares e verdadeiramente capazes de qualificar as 
ações direcionadas à sua atenção em saúde. 

 
Figura 1 –– Uma das áreas de atuação do projeto, popularmente conhecida como  

“Corredor da estrada do Rio Verde”  

 
     Reconhecimento da população alvo e da área de atuação. 
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 Objetivos 
 

Geral:  

 Promover ações de educação e prevenção em saúde junto a uma população de catadores de 
materiais recicláveis do município de Ponta Grossa/PR. 

Específicos:  

 Reconhecer determinantes amplos do processo saúde/doença (condições de saúde, 
socioeconômicas e ambientais) da população alvo. 

 Reconhecer determinantes específicos do processo saúde/doença (prevalência de doenças 
bucais e parasitárias, hábitos de dieta e de higiene bucal e geral) da população alvo. 

 Apreender as percepções dos catadores de materiais recicláveis sobre o processo de saúde 
e doença, no que se refere às questões ambientais, parasitárias e de saúde bucal. 

 Promover ações de educação e prevenção em saúde nos campos das Ciências Biológicas, 
Enfermagem, Farmácia e Odontologia, voltadas às necessidades percebidas e 
vulnerabilidades dos catadores de materiais recicláveis. 

 Promover ações de recuperação da saúde nos campos das Ciências Biológicas, 
Enfermagem, Farmácia e Odontologia, de acordo com a priorização de necessidades em 
saúde, junto à população alvo. 

 
 

Metodologia 
 

Basicamente as atividades desenvolvidas neste projeto assumem quatro frentes de trabalho: 
1ª Reconhecimento da realidade local: Com o intuito de subsidiar entrevistas e conversas 

informais junto à comunidade externa, foram elaborados questionários e roteiros de diálogo, os quais 
mostram-se importante aliados no processo de avaliação das condições de saúde, socioeconômicas 
e ambientais. Ainda, auxiliam a apreensão do conhecimento popular sobre o processo saúde e 
doença, no que se refere às questões ambientais, parasitárias e de saúde bucal. De uma forma mais 
sistematizada, efetua-se também o diagnóstico parasitológico e de saúde bucal. Todas as 
informações são armazenadas em um banco de dados, tabuladas e posteriormente analisadas. 

2ª Hierarquização dos problemas e definição das diretrizes: Á partir deste momento é 
feita a hierarquização dos problemas e definição das diretrizes, de forma que haja definição de 
prioridades e metas de trabalho. 

3ª Elaboração e execução da programação: Foram definidos os conteúdos específicos que 
serão trabalhados em cada um dos três espaços de discussão, sendo eles, orientação em saúde 
bucal, doenças parasitárias e educação ambiental. Neste momento foi realizado o preparo de 
materiais didático-pedagógicos que serão utilizados durante as ações educativas, assim como o 
desenvolvimento de atividades educativo-preventivas em saúde direcionadas aos membros das 
famílias, oportunizando, de forma dinâmica, espaços de discussão, reflexão e interação com 
acadêmicos das Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia e Odontologia. Esta etapa compreende 
ainda, a organização e entrega de kits para higiene pessoal, bucal e domiciliar às famílias alvo, e 
disponibilização do serviço de referência na UEPG, de acordo com necessidades específicas de cada 
membro familiar, no âmbito das competências e habilidades desta instituição de ensino (exames 
parasitológicos e consultas odontológicas as crianças). 

4ª Acompanhamento e avaliação: No decorrer do projeto, são realizadas reuniões 
periódicas com a equipe para direcionamento das ações, auto avaliação e troca de experiências; 
reuniões também com a comunidade alvo, para troca de saberes e desenvolvimento das atividades 
de acordo com suas necessidades e expectativas; de forma que haja um acompanhamento e 
avaliação, o que também terá como parâmetro a confecção e posterior aplicação de questionários 
avaliativos, voltados a todos os envolvidos, ou seja, comunidade, acadêmicos, profissionais e 
professores. 
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Resultados 
 

Todo o processo é conduzido pela equipe com forte integração entre as áreas do 
conhecimento envolvidas, com vasta troca de saberes, havendo um aprendizado mútuo entre equipe 
(n=7) e a comunidade externa atual (n=154). 

Como resultados, destaca-se a confecção e aplicação de um questionário para o 
cadastramento das famílias e reconhecimento dos determinantes amplos do processo saúde/doença 
(condições socioeconômicas e de saúde geral/ambiental/bucal) da população alvo.  

Os questionários permitiram delinear a realidade das condições socioeconômicas e de saúde 
dos 156 moradores que inicialmente residiam nas localidades alvo, demonstrando que: 76 deles têm 
de 0 a 14 anos e 80 possuem 15 anos ou mais; cada residência possui em média cinco pessoas; a 
renda média é de até um salário mínimo em 50% das casas; a maioria das casas é feita de madeira, 
possui energia elétrica, água tratada (irregular) e coleta de lixo; apenas 37,5% das residências 
apresentam tubulações de esgoto; em 97% das casas os moradores encontram ou já encontraram 
animais sinantrópicos como barata, rato, aranha e escorpião; pelo menos um morador da metade das 
residências relatou trabalhar e/ou já ter trabalhado com materiais recicláveis; 65,6% dos entrevistados 
consideram as condições de saúde da sua família boa; a maioria procura atendimento no Sistema 
Único de Saúde (SUS), mas o faz raramente; e 62,5% dos entrevistados informou que existe algum 
morador com problemas de saúde em sua residência; as doenças parasitárias que mais comumente 
acometeram os moradores, segundo estes relataram, foram: Pediculose, Ascardíase e Tungíase; 
53,1% dos moradores afirmaram ter procurado o dentista a menos de seis meses, sendo que a 
maioria costuma consultar no Posto de Saúde. Após aplicação, com esses resultados, elaborou-se 
um banco de dados para o armazenamento de todas as informações até então coletadas, as quais 
têm subsidiado as demais etapas. 

Foram elaborados materiais didáticos pedagógicos para as ações educativo-preventivas em 
saúde, sendo eles: uma prancha explicando de forma lúdica e simplificada do processo digestivo a 
fim de promover a sensibilização para a coleta de fezes; um jogo da memória contendo questões 
educativas a respeito de parasitoses e saúde bucal utilizado durante a festa de natal da comunidade, 
estimulando o aprendizado das crianças a respeito dos referidos temas; uma apresentação de slides 
sobre o tema “doenças parasitárias do intestino” que foi aplicada de forma individual às famílias 
visando esclarecer o que são enteroparasitoses, alguns exemplos de parasitos constatados nos 
exames dos moradores destas localidades, formas de contaminação, principais sintomas, prevenção, 
e a importância do exame coproparasitológico, sensibilizando a população para nova coleta das 
fezes; um manual de ambiência saudável contendo informações a respeito dos modos desejáveis e 
considerados mais adequados de se cuidar dos espaços onde se vive foi elaborado para posterior 
distribuição nas famílias.  

Os exames coproparasitológicos foram realizados e repetidos em duas etapas, com a 
finalidade de verificar a prevalência de doenças parasitárias na comunidade e direcionar a ação 
educativa. Na primeira etapa, realizada no mês de outubro de 2012, com a participação de 64 
moradores (41,6% do total de participantes atuais do projeto), os resultados das análises 
demonstraram 27 (42,2%) casos positivos para enteroparasitos patogênicos, associações e 
comensais, sendo Ascaridíase, Tricuríase e Giardíase as parasitoses prevalentes. Uma segunda 
etapa foi realizada no mês de março de 2013, e houve a participação de 65 moradores (42,2% dos 
participantes atuais do projeto). Do total de moradores que realizaram o exame de fezes na segunda 
etapa, constatou-se 21 (32,3%) de positividade para parasitos patogênicos, associações e 
comensais. Ressalta-se que entre os 44 (100%) moradores participantes da primeira etapa e da 
segunda etapa, apenas 11 (25%) deles permaneceram positivados. Entre eles, as enteroparasitoses 
encontradas foram as mesmas da etapa anterior.  

Em ambas as etapas procedeu-se a entrega dos laudos individuais e, em casos positivos 
patogênicos, a entrega de medicamentos ou agendamento de consultas, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde, representada pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
correspondentes á comunidade alvo.  

Pode-se perceber que a população tornou-se mais participativa do decorrer do projeto, 
sentindo-se incentivada pelo grupo, o que é notado também, na redução significativa na positividade 
dos exames coproparasitológicos da população que aderiu ao trabalho educativo-preventivo. 

Um questionário sobre saúde bucal foi elaborado e será aplicado futuramente, nas famílias 
que tem crianças até 12 anos, a fim de se obter informações a respeito da autopercepção dos pais 
em relação à saúde bucal dos filhos. Juntamente ao questionário, será realizado diagnóstico para 
avaliação das doenças bucais das crianças, com posterior acompanhamento ao atendimento clínico 
na própria Universidade, levando em consideração a prioridade das crianças. 
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Ainda como estímulos para a comunidade, serão disponibilizados durante as futuras ações 
educativas e reuniões, kits para higiene pessoal, bucal e domiciliar. 

Como parâmetro de avaliação e eficácia do projeto, em um momento final será aplicado um 
questionário avaliativo à comunidade. 

 
 

Conclusões 
 

Apesar das dificuldades sentidas inicialmente pela equipe em reunir a comunidade para o 
desenvolvimento das ações coletiva propostas (disseminação de conhecimento e troca de saberes), 
percebe-se singelas mudanças na vida dessas pessoas devido ao estímulo e sensibilização 
constantes no que se refere às questões de saúde geral, ambiental e bucal, o que demonstra 
melhoras em relação ás condições de higiene e saúde.  

Por meio desta iniciativa extensionista, também decorrem contribuições relevantes no que se 
refere ao incremento das informações científicas, para a literatura de base nacional, voltadas ao (re) 
conhecimento da realidade de populações socialmente excluídas, em especial os catadores de 
materiais recicláveis.  
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