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RESUMO

A competência para o trabalho de um catador de materiais reciclados está associada de
forma direta à sua idade, porém, outros fatores podem influenciar essa capacidade como
as condições de trabalho, o estado de saúde, a presença de doenças, o estado psicológico,
o estilo de vida, dentre outros. O presente estudo tem como objetivo identificar os fatores
da atividade dos catadores de materiais reciclados, buscando avaliar a relação entre a
capacidade para o trabalho e o ambiente no qual o trabalhador exerce sua função. A
pesquisa é de natureza descritiva, transversal, quantitativa, envolvendo trezentos e oito
trabalhadores que atuam como catadores de materiais reciclados em nove diferentes
cidades de pequeno, médio e grande porte do Estado de São Paulo. Os instrumentos para
a coleta dos dados utilizados foram quatro formulários, sendo um constituído por
questões oriundas do ICT (índice de capacidade para o trabalho) e características sóciodemográficas para levantamento das características pessoais relacionadas às condições de
trabalho, de vida e do segmento da reciclagem; um questionário de tolerância de
Fagerstön que tem como objetivo identificar e medir a dependência do tabagismo, e um)
questionário, Alcohol Use DisordersIdentification Test (AUDIT) que tem por objetivo
identificar a dependência alcoólica e um questionário QNSO (Questionário Nórdico de
Sintomas Osteomusculares) e um Diagrama de Corlett e Manica que tem como objetivo
caracterizar as regiões anatômicas mais acometidas por dores osteomusculares. Nesse
estudo, 76,29% dos catadores apresentaram ICT bom e ótimo e apenas 1,62% ICT ruim,
muito provavelmente em decorrência da grande satisfação no trabalho junto as
cooperativas, porém a maior queixa é a baixa remuneração. O estudo identificou que há
prevalência de dores e desconforto abdominal podendo estar relacionado às condições
precárias do trabalho e as condições ocupacionais. Portanto, ações que promovam a
manutenção da capacidade para o trabalho podem auxiliar na permanência do indivíduo
no mercado de trabalho assim como diminuir a incidência de afastamentos no trabalho
como também as aposentadorias por invalidez. É importante a busca por informações que
possam subsidiar políticas públicas quanto à preservação da capacidade dos
trabalhadores, uma vez que impactos decorridos da perda desta capacidade para o
trabalho exercem pressões sobre o sistema previdenciário e de saúde, além de
comprometer a produtividade econômica do país.
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