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RESUMO 

 
Os cooperados de reciclagem de resíduos sólidos são expostos há inúmeras gravidades e complicações no 
seu dia-a-dia, diante disso é possível apresentar uma má qualidade de vida e condições de saúde não 
favoráveis em seu âmbito de trabalho. Deste modo, o objetivo deste estudo é avaliar a qualidade de vida e 
condições de saúde dos trabalhadores das cooperativas de reciclagem de resíduos de Maringá-PR. Trata-se 
de um estudo transversal, descritivo com abordagem quantitativa. Serão incluídos indivíduos com idade acima 
de 18 anos, de ambos os sexos. A exclusão se dará, pela caracterização do estado cognitivo dos participantes 
por meio do questionário Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Serão aplicados instrumentos para obter os 
dados sobre: Perfil sócio demográfico, consulta médica envolverá uma anamnese, Questionário de Prontidão 
para Atividade Física Complementar (PAR-Q+), será calculado índice de massa corporal (IMC), 
Bioimpedanciometria, Avaliação antropométrica, Avaliações físicas, Teste de Esforço, o Questionário de 
Qualidade de Vida SF-36 e o questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares e alfabetização em saúde 
Quemelo et al. (2017). Os dados serão tabulados em software Microsoft Excel versão 2013 e tratados por 
meio das estatísticas descritiva (Média, desvio padrão, frequência relativa, gráficos e tabelas) e teste de 
hipóteses, onde dependerá dos critérios de normalidades dos dados. O nível de significância adotado será 
de 5% (p<0,05). A hipótese do estudo é de que os cooperados apresentem um baixo nível de qualidade de 
vida e condições de saúde associadas as suas atividades laborais.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Promoção da Saúde; Resíduos Sólidos; Saúde do Trabalhador. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Classificação Brasileira de Ocupação (CBO), desde 2002 considera os catadores 
de materiais recicláveis como uma profissão registrada, que são responsáveis por uma 
elevada parcela de quantidade na coleta de resíduos sólidos. Os catadores são 
responsáveis por 18% das coletas dos resíduos separados para reciclagem no Brasil, em 
2012 (CEMPRE, 2015).            

 As Cooperativas que englobam os catadores que realizam a coleta seletiva 
apresentam um sistema diferenciado de contratação, quando comparados com 
contratações tradicionais de serviços privatizados (BESEN et. al., 2014; VELIS, 2017). Isso 
se deve ao fato de se propiciar a inserção social destes catadores que representam um 
contingente populacional com considerável significância na atuação do contexto dos 
resíduos e meio ambiente, bem como apresentando uma carência de recursos para sua 
sobrevivência e com impedimentos para atuar no mercado de trabalho formal (SOUZA; 
PAULA; SOUZA-PINTO, 2012; BESEN et. al., 2014). 

Além do mais, as situações de insegurança que englobam no trabalho têm como 
consequências manter suas condições de pobreza. Diante disso, estes catadores se tornam 
vulneráveis o que propiciam a fatores de risco a saúde por estarem a todo momento 
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expostos ao um ambiente inadequado. Ainda como consequência do seu trabalho pode 
ocorrer contaminações e danos à sua integridade física, devido à alguns acidentes no 
manuseio dos resíduos, além de que aumenta a probabilidade de se tornarem portadores 
e transmissores de doenças (FERREIRA; ANJOS, 2001; VARELA; LOPES, 2013; LUND; 
ALFERS; SANTANA, 2016). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como um “estado de completo 
bem-estar físico, mental e social” e não somente a ausência de patologias (OMS, 1946, p. 
1). A promoção da saúde apresenta-se como um conjunto de estratégias para melhorar a 
qualidade de vida da população, bem como, é um processo de capacitação da comunidade 
para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde (WHO, 1986). 

 A Política Nacional de Promoção da Saúde, de 2015, tem como objetivo promover 
a equidade e as condições de vida dos indivíduos e das populações atuando nos 
determinantes sociais da saúde, dentre os quais a sustentabilidade e o cuidado com o meio 
ambiente fazem parte. Desta maneira, pode-se observar a preocupação da PNPS com a 
questão ambiental, bem como da sustentabilidade como um dos fatores que influenciam na 
qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos e das populações.  

Porém, as gestões das organizações muitas vezes não avaliam as condições de vida 
no trabalho e assim não conseguem diagnosticar os possíveis problemas para que sejam 
propostas medidas para a melhoria principalmente da saúde física e mental. Sendo assim, 
são necessários estudos que identifiquem a real situação da referida população, para que 
sejam implantadas ações que proporcionem melhora na qualidade de vida e nas condições 
de saúde.  

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Trata-se de um estudo transversal, descritivo com a abordagem quantitativa. Após 

envio e aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário de Maringá a 
coleta de dados do cooperados de resíduos sólidos será realizada no Laboratório 
Interdisciplinar de Intervenção em Promoção da Saúde (LIIPS). Serão convidados a 
participar da pesquisa 215 cooperados de ambos os sexos. Como critérios de inclusão 
serão considerados: participantes maiores de 18 anos de idade, e estar cadastrado na 
Associação de Reciclagem Popular e Solidária (ARPSOL). Como critério de exclusão será 
considerada o comprometimento do estado cognitivo dos participantes avaliados pelo 
questionário Mini Exame do Estado Mental (MEEM) elaborado por Folstein et al., (1975) 
com adaptação no Brasil. Este instrumento tem como objetivo avaliar a vulnerabilidade nas 
funções cognitivas. Serão aplicados instrumentos para obter os dados sobre: Perfil sócio 
demográfico, uma consulta clínica que envolverá uma anamnese, ausculta pulmonar e 
cardíaca, mensuração da pressão arterial, de acordo com a padronização estabelecida na 
7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (MALACHIAS et al., 2016). Além disso, os 
participantes serão convidados a preencher o Questionário de Prontidão para Atividade 
Física Complementar (PAR-Q) (LUZ; FARINATTI, 2005), o peso corporal e a estatura serão 
medidos utilizando a padronização proposta por Heyward (1996) em uma balança 
eletrônica com estadiômetro (Filizola®, São Paulo, Brasil), com capacidade de 200 kg, 
capacidade de medida de 2 metros e precisão de 0,1 cm. Posteriormente, calcular-se-á o 
índice de massa corporal (IMC), a partir da divisão da massa corporal em kg pela estatura 
ao quadrado em metros, a Bioimpedanciometria será realizada mediante a utilização do 
aparelho multifrequencial tetra polar com oito eletrodos da InBody 570 (InBody®, modelo 
570 Body Composition Analyzers, Coreia do Sul), consoante com as recomendações 
estabelecidas por Heyward (1996). 

 Avaliação antropométrica será realizada por meio da mensuração da circunferência 
da cintura, circunferência do abdômen e circunferência do quadril, por meio de uma fita 
métrica (WISO®, Santa Catarina, Brasil). As avaliações físicas contemplarão o Teste de 
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força máxima de preensão manual, de tração lombar, e de membros inferiores.  Também 
será realizado o teste de flexibilidade (sentar e alcançar).  

 Capacidade cardiorrespiratória será avaliado pelo teste de esforço em esteira 
ergométrica. A avaliação do grau de alfabetização em saúde será obtida por meio da 
aplicação de instrumento traduzido e validado para a língua portuguesa do Brasil por 
Quemelo et al. (2017).  O Questionário de Qualidade de Vida SF-36 apresenta um score 
final de 0 (pior estado geral de saúde) a 100 (melhor estado geral de saúde) (CICONELLI 
et al., 1999), e para avaliar os distúrbios osteomusculares, será utilizado o Nordic 
Musculoskeletal Questionnaire, traduzido e adaptado para a língua portuguesa do Brasil 
por Barros e Alexandre (2003). 

Para análise dos dados, será elaborado inicialmente um banco de dados em 
planilhas do software Microsoft Excel Versão 2013. Será utilizada estatística descritiva por 
meio de média, desvio padrão, frequência relativa, gráficos, tabelas, e testes de hipóteses, 
que dependerão dos critérios de normalidades dos dados. O nível de significância adotado 
será de 5% (p<0,05).    

 
3  RESULTADOS ESPERADOS 

 
Espera-se comprovar a hipótese de que os cooperadores de reciclagem de resíduos 

sólidos expostos há inúmeras gravidades em seu ambiente laboral, apresente um menor 
escore de qualidade de vida e condições de saúde. 
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