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INTRODUÇÃO 
 

Desprovidas de qualificação profissional, famílias buscam seu sustento à margem das 

relações formais de emprego, sendo a coleta de lixo reciclável uma estratégia de geração de 

renda.  

Uma alternativa adotada por alguns trabalhadores vinculados à reciclagem é o uso de 

carroças e cavalos que auxiliam na realização do trabalho. Observa que essas famílias são 

empobrecidas e se encontram vulneráveis, com situações de vida precárias, visíveis a partir de 

problemas de saúde relacionados à proximidade com o lixo e dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde, ainda mais com um cotidiano ocupacional marcado por acidentes, cortes e 

atropelamentos.  

Diante disso, o presente trabalho objetiva identificar as necessidades de saúde vivenciadas 

pelas famílias usuárias do projeto de Extensão da UPF “Amigos dos Carroceiros”, visando 

desenvolver ações de saúde de competência dos profissionais envolvidos focados na integralidade 

da atenção, a fim de proporcionar um bom nível de saúde à população envolvida.  

 
 



 

 
DESENVOLVIMENTO: 
 

O referido projeto foi realizado no Bairro Valinhos do município de Passo Fundo/RS, com 

famílias cadastradas no projeto de extensão “Amigos dos Carroceiros” da UPF. As ações 

consistiram em atualizar cadastros das famílias atendidas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

local, realizar visita domiciliar com os agentes comunitários de saúde (ACS) para elencar doenças 

sistêmicas existentes, medicamentos que fazem uso, faixa etária dos carroceiros, necessidade de 

atendimentos odontológicos, dificuldades encontradas, bem como demais informações a respeito 

de cada família. Tais informações serviram como estratégia para o desenvolvimento de ações em 

saúde com o público alvo. Com base nos dados obtidos, foram realizadas palestras educativas e 

rodas de conversa com posterior encaminhamento da população-alvo para tratamento médico-

odontológico no ESF Valinhos.   

Atualmente, o projeto de Extensão se encontra em andamento. Observa-se que a ESF 

Valinhos atende uma população geral de 4.000 habitantes e mais duas ocupações não mapeadas, 

totalizando 1.240 famílias. Destas, 20 famílias (1,6%) são atendidas pelo projeto. A faixa etária 

cadastrada na ESF é de adultos dos 18 aos 77 anos. Das 20 famílias, há nove homens e treze 

mulheres com prontuários de atendimentos registrados na ESF.  

Em atualização de cadastro realizado em maio de 2015, foi constatado que a patologia que 

mais acomete as pessoas é a hipertensão arterial sistêmica (HAS), referida e comprovada em 11 

pessoas (55% das famílias cadastradas). Tal dado é considerado alto, tendo-se por base os dados 

da Sociedade Brasileira de Hipertensão, segundo a qual a hipertensão atinge 30% da população 

brasileira (SBH, 2015). 

 As medicações de uso mais comum são a hidroclorotiazida (HTZ), usada por seis pacientes 

(30%), omeprazol, usada por quatro pacientes (20%) e ácido acetil salicílico (AAS), utilizado por 

três pacientes (15%).  

O número de gestações de cada mulher cadastrada variou de quatro até onze. Há mulheres 

que não realizam o exame citopatológico e nem mamografia. Conforme o preconizado pelo 

Ministério da Saúde, o exame citopatológico deve ser feito preferencialmente pelas mulheres 

entre os 25 e 64 anos de idade (MS, 2006, caderno nº13). 

Em relação aos atendimentos odontológicos dos pacientes cadastrados na ESF, foram 

realizadas 26 consultas, contemplando 8 pacientes (40% das famílias) (média de 44,62 anos de 

idade), nos quais foram efetuadas, ao todo, 21 extrações dentárias e iniciadas 3 reabilitações por 



 

meio de dentadura. Levando-se em conta o número de extrações, nota-se que 8,20% dos dentes 

foram removidos, média esta muito elevada quando comparada aos dados do Brasil Sorridente 

(2010), que afirma que adultos de 35 a 44 anos de idade apresentam 7,10% de dentes perdidos. 

Todos os pacientes atendidos apresentavam problema periodontal, apenas 1 paciente (5%) 

apresentava necessidades endodônticas e 1 paciente (5%) apresentava lesões na mucosa bucal, 

mais especificamente candidose. 

 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
 

Os resultados parciais do presente estudo demonstram a existência de grande número de 

sujeitos com problemas de saúde, sendo prevalentes HAS e a cárie dentária (causa das extrações 

dentárias). Esses resultados evidenciam a necessidade de aprofundamento do projeto “Amigo dos 

Carroceiros” no Valinhos, objetivando melhorar as condições de saúde desses sujeitos, a partir de 

ações multidisciplinares.  
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