
Lean six sigma 

ACESSO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS À 

ATENÇÃO EM SAÚDE 
PROGRAMA AMBIENTES VERDES E SAUDÁVEIS 

 Everton Tumilheiro Rafael; Keylane Barbosa Nogueira Viegas Gara; Débora Pereira de Araújo;  

- Catadores de materiais recicláveis que 

não acessam o serviço de saúde; 

- Presença dos Agentes de Promoção Ambiental 

no âmbito da Estratégia Saúde da Família; 

Fase 01 – Definição 



Fase 02 – Medição 

LEVANTAMENTO DE DADOS DE ACESSO A ATENÇÃO A SAÚDE 

 

- 45% dos catadores identificados como usuários não ativos na UBS; 

- 10% dos catadores identificados como não cadastrados na ESF; 

- 35% dos catadores não realizaram procedimentos em UBS no último ano; 

- 75% das UBS não possuem parceria com catadores; 

- 72% dos catadores se apresentaram negligentes ao cuidado em saúde: 

Absenteísmo em consultas; 

Não adesão de tratamentos; 

Resistência à visita domiciliar; 



Fase 03 – Análise 

Diagrama de Ishiwaka – baixo acesso de catadores ao serviço de saúde 



Fase 04 – Implantação 

- Atenção Domiciliar do APA aos Catadores trimestralmente em 26 UBS*: 

 

 

 

 

 

- Aplicação de planilha on-line de monitoramento; 

- Inserção do Dia do Catador no calendário anual da UBS; 

 

 

 

 
*4 UBS não foram contempladas por motivo de ausência do profissional APA na quadro de RH. 
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Fase 05 – Controle 
Ações realizadas: 

- disponibilização de equipamentos de proteção individual;  

- serviços estruturais e estéticos para as carroças utilizadas 
na coleta de resíduos sólidos; 

- sociabilização com a inserção em equipamentos locais;  

- viabilização de emissão de documentos básicos; 

- estabelecimento de parceria na gestão de resíduos da 
unidade; 

- Prestação de serviços (atualização de carteira vacinal, 
curativos, saúde bucal); 
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Resultados no acesso de catadores* 
materiais recicláveis à atenção a saúde 

(Jan-Set/2017) 

*Catadores identificados anteriormente como usuários não ativos da UBS 



Fase 05 – Controle 

Projeções futuras: 

 

- Ampliar o projeto para as demais 4 UBS faltantes; 

- Continuar com o processo implantado  em caráter permanente; 

- Garantir 100% dos indivíduos cadastrados na ESF e fortalecimento de vínculo; 

- Aprimorar os registros de dados dos APA em planilha on-line; 

 

Este projeto contribuiu substancialmente na 

melhoria de acesso de catadores de materiais 

recicláveis às unidades básicas de saúde, 

demonstrando o potencial da atuação do 

Programa Ambientes Verdes e Saudáveis, 

especialmente dos Agentes de Promoção 

Ambiental no âmbito da Estratégia Saúde da 

Família na promoção de saúde. 


