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RESUMO 

 

O Presente estudo teve como objetivo de pesquisa descrever o perfil epidemiológico, 

bem como analisar as condições de vida, trabalho e saúde das mulheres vendedoras 

ambulantes, relacionando-as com o conceito de Determinantes Sociais de Saúde. Com vistas 

a atender os objetivos da pesquisa, optou-se por realizar um estudo descritivo, observacional, 

transversal. As participantes do estudo foram 116 mulheres com idade igual ou superior a 

18 anos, que trabalham exclusivamente como vendedoras ambulantes e, exercem tal 

atividade por no mínimo seis meses. Os dados foram coletados entre os meses de Julho à 

Agosto de 2014 em três pontos específicos do Centro da Cidade do Rio de Janeiro: Central 

do Brasil, Região do entorno da Rodoviária Novo Rio, e Largo da Carioca. A análise 

estatística foi processada através do software estatístico SAS® System, versão 6.11 (SAS 

Institute, Inc., Cary, North Carolina). Foram elaboradas tabelas de contingência, e realizados 

testes qui-quadrado no programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para 

verificar a associação entre determinadas variáveis. Os resultados foram sistematizados e 

organizados em tabelas que se apresentam em três categorias: condições socioeconômicas, 

condições de trabalho e condições de saúde auto referida pelas participantes do estudo. A 

mediana de idade entre as participantes do estudo foi de 45anos. Há uma predominância da 

raça negra no grupo pesquisado. Quase a metade das vendedoras ambulantes (47,4 %), 

possui uma renda média mensal de até um salário mínimo, e cerca de 35,3% das 

entrevistadas cursaram o ensino médio. Uma das características que sobressaltam neste 

estudo é que 50,5% das mulheres são chefes de família. De acordo com características 

socioeconômicas das mulheres vendedoras ambulantes, podemos reafirmar por meio desta 

pesquisa, que as mulheres negras, continuam a ganhar menos, quaisquer que sejam suas 

credenciais de escolaridade, assim como alega o IBGE (2010). Tratando-se aqui, da 

imbricação de duas discriminações recorrentes em nosso país, a de gênero e a de raça. Soma-

se a isto as perversas características do ambiente laboral para com aquelas que executam 

suas tarefas em vias e logradouros públicos, agravadas pelo contexto do trabalho informal. 

Neste sentido, destacamos que as vendedoras ambulantes passam cerca de 10 horas por dia 

imersas em um ambiente extremamente barulhento, expostas à radiação solar e calor intenso, 

além de constante poluição do ar. Alimentam-se enquanto atendem seus clientes, com 

mantimentos trazidos de casa, que permanecem desde o início da jornada em temperatura 

ambiente, sem nenhum mecanismo de conservação. Sob a ótica dos Determinantes Sociais 

de Saúde, entendemos que a natureza do emprego e as condições de trabalho têm efeitos 

sobre a saúde física e mental dos trabalhadores. Imbuídos por este referencial, destacamos 

que cerca de 64,7% das entrevistadas referiram ardência e/ou irritação nos olhos por conta 

de poeira ou fumaça presentes em seu ambiente de trabalho, 83,6 % das mulheres queixam-

se de dores musculares em geral; 82,8 % queixam-se de lombalgia; 46,6 % referem edema 

em membros inferiores; 61,2 % queixam- se de varizes em membros inferiores e dores de 

cabeça; 50,9 % referem ter insônia; 51,7 % relataram ter problemas emocionais como 

ansiedade ou depressão que a causa tenha sido o trabalho.  Ainda no campo da saúde mental, 

foi possível avaliar em nosso estudo, a relação existente entre o estresse, uma condição que 

demonstra a situação de trabalho vivenciada pelas vendedoras ambulantes no Centro da 

Cidade do Rio de Janeiro, e a insônia. Ao realizarmos o cruzamento dessas variáveis, e 

analisarmos a correlação entre as mesmas, podemos inferir que a incidência de insônia entre 

o grupo de mulheres vendedoras ambulantes está associada ao nível de estresse em seu 

ambiente de trabalho. Por fim, observamos que as longas jornadas de trabalho dificultam o 

acesso das mulheres aos serviços de saúde. Através desta pesquisa, apreendemos um pouco 

mais do cotidiano das mulheres vendedoras ambulantes, que por seu modo de inserção no 



mercado de trabalho, se submetem a condições laborais que as obrigam a deixar em segundo 

plano alguns imperativos de vida e trabalho, inclusive os cuidados com sua saúde. É possível 

perceber, na perspectiva da saúde ocupacional, que para alcançar o desenvolvimento de 

ações de atenção integral à saúde da classe de1 trabalhadoras envolvidas neste estudo, é 

necessário a realização de mudanças estratégicas nas formas de se ofertar saúde a população, 

para que se possa contemplar a complexidade das relações trabalho-saúde no âmbito da 

informalidade. 
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ABSTRACT 

 

 

This work has the purpose to describe the epidemiological profile search, and analyze the 

conditions of life, work and health of women street vendors, relating them with the concept 

of Social Determinants of Health. In order to meet the objectives of the research, it was 

decided to hold a descriptive, observational, cross-sectional study. Study participants were 

116 women aged over 18 years, working exclusively as street vendors for at least six months. 

It was established that informal workers who eventually had formal employment contract 

could not participate in this survey. The information was collected between july and august 

2014 in three specific places in the center of Rio de Janeiro: Central do Brasil, The 

surrounding region of Rodoviária Novo Rio and Largo da Carioca. The statistic analisys was 

processed in the statistic software SAS System, 6.11 version (SAS Institute, Inc., Cary, North 

Carolina).Contingency tables were prepared, and the chi-square test using SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) to assess the association between certain variables. The results 

were systematized and organized in tables that are presented in three categories: socio-

economic conditions, working conditions and health conditions self-reported by the 

participants of the studyThe median age of study participants was 45anos. There is a 

predominance of blacks in the study group. Almost half of the street vendors (47.4%), has 

an average monthly income of up to one minimum wage, and about 35.3% of the respondents 

attended high school. One of the features that startle this study is that 50.5% of women are 

heads of households. According to socioeconomic characteristics of women street vendors, 

we reaffirm through this research that black women continue to earn less, whatever their 

educational credentials, as claimed by the IBGE (2010). In the case here, the overlapping of 

two recurring discrimination in our country, gender and race. Added to this the perverse 

features of the workplace toward those that perform their tasks in public roads and public 

parks, aggravated by the informal working environment. In this regard, we emphasize that 

the street vendors spend about 10 hours a day immersed in an extremely noisy environment, 

exposed to intense sunlight and cool with constant air pollution. They feed while meeting its 

customers with supplies brought from home, that remain from the beginning of the journey 

at room temperature without any conservation mechanism. From the perspective of the 

Social Determinants of Health, we understand that the nature of employment and working 

conditions have effects on physical and mental health of workers. Imbued by this reference, 

we point out that about 64.7% of the interviewees reported burning and / or eye irritation 

from dust account or smoke present in the workplace, 83.6% of women complain of muscle 

pain in general ; 82.8% complain of low back pain; 46.6% reported edema in the lower limbs; 

61.2% queixam- to varicose veins in the lower limbs and headaches; 50.9% report having 

insomnia; 51.7% reported having emotional problems such as anxiety or depression that 

question has been the work. Also in the field of mental health could be assessed in our study, 

the relationship between stress, a condition that demonstrates the work situation experienced 

by street vendors in the City Center of Rio de Janeiro, and insomnia. As we perform the 

intersection of these variables, and analyze the correlation between them, we can infer that 

the incidence of insomnia among the group of street vendors women is associated with the 

level of stress in their work environment. Finally, we note that long working hours make it 

difficult women's access to health services. Through this research, we apprehend a little more 

everyday women street vendors, which in insert mode in the labor market, are subject to 

working conditions that require them to leave in the background some imperatives of life 

and work, including care your health. You can see from the perspective of occupational 

health, that to achieve the development of actions of comprehensive health care class de1 



workers involved in this study, the realization of strategic changes in ways to offer health 

population is necessary so that you can contemplate the complexity of the work and health  

in the context of informality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse no campo do conhecimento que abrange a saúde da mulher no mundo do 

trabalho surgiu a partir de minha vivência na graduação de enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro. Na trajetória acadêmica participei de um projeto de extensão 

voltado às mulheres, intitulado: “A amamentação na Baixada Fluminense”. Neste contexto 

foram desenvolvidas várias atividades em unidades básicas de saúde que objetivavam orientar 

as mulheres acerca dos benefícios, do manejo e da proteção legal relacionados à 

amamentação.  

Grande parte do público feminino atendido pelo projeto de extensão exercia suas 

atividades laborais sem contrato formal de trabalho, o que é concretizado com a assinatura da 

carteira de trabalho. Diante disso, encontrávamos dificuldades em orientar essas mulheres no 

que se refere as questões legais relacionadas à amamentação, pois elas não eram respaldadas 

pelas mesmas leis e direitos daquelas que trabalhavam formalmente, por conseguinte, suas 

condições de trabalho se diferenciavam em muitos aspectos. Dessa forma, o conhecimento 

compartilhado não era adequado à realidade das trabalhadoras informais.    

Posteriormente a este primeiro contato, participei de um estudo com enfoque na 

prática do aleitamento materno vivenciada por trabalhadoras informais. Empenhada neste 

trabalho, pude perceber que a situação do trabalho informal das mulheres no Brasil é 

extremamente complexa e merecia ser investigada, o que suscitou em mim, o desejo de 

realizar a presente pesquisa.  

 

1.1 Problemática do Estudo 

 

O trabalho informal pode ser compreendido sobre vários ângulos. Distintos 

significados em torno das suas manifestações cotidianas são construídos de acordo com a 

visão de mundo, os compromissos e os interesses imediatos de cada segmento social. 

Adotaremos, neste estudo, uma definição que se articula com as discussões levantadas pela 
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Organização Internacional do Trabalho, referentes ao combate às formas de trabalho 

degradantes e à discriminação (OIT, 2010). 

Os trabalhadores informais não possuem amparo legal do ponto de vista trabalhista e 

previdenciário. Tais sujeitos quando adoecem, não contam com uma licença de trabalho 

remunerada para tratar de sua saúde, e nem têm o direito de se aposentar quando envelhecem. 

O trabalho informal, torna-se portanto, um agravante das desigualdades sociais já existentes 

em nossa sociedade (COSTA; OLIVEIRA, 2011) 

As atividades laborais definidas como informais se expandem em diversas 

modalidades: vendedores ambulantes, guardadores de carro nas ruas, catadores de lixo, 

outdoors humanos ambulantes, carregadores de feira, trabalhadores domésticos casuais, entre 

outras (COSTA, 2010). A fim de delimitar o estudo, nos empenharemos em analisar um 

grupo de trabalhadores no contexto da informalidade, os vendedores ambulantes. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, vendedores ambulantes são aqueles que 

exercem suas atividades laborais por meio de venda de mercadorias em vias e logradouros 

públicos. São responsáveis por comprar, preparar e transportar mercadorias para venda, 

planejando suas atividades e definindo itinerários (BRASIL, 2013). 

De acordo com Oliveira (2009), em um estudo a respeito das condições de trabalho de 

vendedores ambulantes, estes trabalhadores vivem em uma situação de trabalho precarizada. 

O que pode ser evidenciado por longas jornadas de trabalho, cerca de 10 à 12 horas diárias, 

ausência de intervalo para descanso e, realização da alimentação em local inapropriado, pois 

não possuem um lugar reservado para este fim, tendo de fazer suas refeições na rua, em meio 

a poeira e gases poluentes. Do ponto de vista ergonômico, esses trabalhadores estão expostos 

à fatores ambientais como: calor, radiação solar, chuva, frio, poluição do ar, ruído, que podem 

afetar sua saúde. 

 A literatura nacional revela que grande parte dos trabalhadores brasileiros estão 

inseridos na economia informal e, destaca as diferenças de gênero na composição deste 

mercado de trabalho e as desigualdades salariais entre homens e mulheres no mesmo setor. De 

acordo com o IBGE (2010), q e, mesmo com maior escolaridade, elas têm remuneração média 

inferior a dos homens.  

Em 2009, o total de mulheres ocupadas no Brasil recebia cerca de 70,7% da 

remuneração média dos homens ocupados. No mercado formal, essa razão chega a 74,6%, 
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enquanto que no mercado informal, o diferencial entre a remuneração de homens e mulheres é 

ainda maior: as mulheres no mercado informal recebem somente 63,2% da remuneração 

média dos homens (IBGE, 2010). 

Este cenário, reflete as disparidades de cunho sócio histórico nas relações de gênero no 

mundo do trabalho. Apesar de inúmeros avanços políticos e sociais neste âmbito, ainda na 

atualidade, grande parte das mulheres, por não conseguir se inserir no mercado de trabalho 

formal, busca na informalidade uma maneira de obter a renda necessária para se manter 

(CAPPELLIN, 2004; HIRATA; MACHADO, 2007; OIT, 2010). 

Acrescento ainda, que as muitas reconfigurações nas relações sociais ocorridas em 

nossa sociedade acabam por interferir nas condições de vida e saúde da população feminina. 

A exemplo disso, podemos considerar os novos arranjos familiares, onde as mulheres têm se 

tornado as principais responsáveis pelo sustento da família (IPEA, 2011) 

No âmbito da informalidade, este é um contexto importante para refletirmos a respeito 

da saúde dessas mulheres, pois quando estas apresentam agravos à saúde, não podem afastar-

se das atividades laborais, pois implicaria na privação de seu próprio sustento e de sua família.  

Neste sentido, estudos apontam que a participação feminina no mercado de trabalho 

não significou a redivisão das tarefas entre homens e mulheres (MADALOZZO; MARTINS; 

SHIRATORI, 2010; TEYKAL; COUTINHO, 2007). As mulheres tornam-se em muitos 

casos, mantenedoras do lar, sem deixar de cuidar dos filhos, marido e afazeres domésticos, 

produzindo uma sobrecarga em seu estado físico e mental. 

Em relação ao estado mental das trabalhadoras informais, um estudo publicado pelo 

International Journal of Epidemiology (SANTANA et al, 1997), apresenta associação entre o 

trabalho informal e transtornos psiquiátricos na população de estudo. Ainda, segundo o estudo 

realizado por Iriart (2008) a respeito do trabalho informal e dos riscos à saúde, verifica-se a 

sobrecarga de trabalho como causa de adoecimento e acidentes de trabalho entre mulheres 

trabalhadoras informais.  

Nesse contexto, pode-se dizer que as mulheres, em especial as que integram a classe 

de trabalhadoras informais, encontram-se em situação de vulnerabilidade, podendo apresentar 

piores condições de saúde. 
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Com base no conceito de determinação social da saúde, que dispõe os determinantes 

sociais em diferentes camadas, de acordo com o seu nível de abrangência, entende-se que a 

categoria na qual estão representados os fatores relacionados às condições de vida e trabalho 

das populações pressupõe que o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e 

ambiente de trabalho é importante fator de influência positiva ou negativa para a saúde 

(CNDSS, 2008). As pessoas em desvantagem social apresentam diferenciais de exposição e 

de vulnerabilidade aos riscos à saúde como consequência de condições ambientais 

inadequadas, exposição a situações mais perigosas ou estressantes de trabalho e menos acesso 

aos serviços de saúde. 

Diante do exposto, entende-se que as mulheres vendedoras ambulantes não têm suas 

necessidades de saúde contempladas integralmente devido a suas condições de trabalho. 

Portanto, faz-se necessário conhecer a realidade dessas mulheres no que se refere às 

condições de saúde, vida e trabalho, com vistas a fornecer evidências científicas que nos 

permitam como profissionais de saúde, criar melhores alternativas para o cuidado da saúde de 

forma integral, possibilitando o melhoramento da qualidade de vida dos sujeitos de pesquisa 

em questão. 

  

  

1.2 Objeto 

 

Na busca por conhecer mais os aspectos que permeiam a vida, o trabalho e a saúde das 

mulheres vendedoras ambulantes, em pleno exercício do trabalho informal, escolhemos como 

objeto deste estudo: As condições de vida, trabalho e saúde de mulheres vendedoras 

ambulantes que atuam no Centro da Cidade do Rio de Janeiro. 

Considerando este objeto, foi elaborada a seguinte questão norteadora: Quais as 

condições de vida, trabalho e saúde de mulheres vendedoras ambulantes, que atuam no 

Centro da Cidade do Rio de Janeiro, no contexto do trabalho informal? 

 

1.3 Objetivos 



16 
 

 

 

  

 Destacamos como objetivos do estudo: 

- Descrever o perfil epidemiológico das mulheres vendedoras ambulantes que atuam no 

Centro da Cidade do Rio de Janeiro;  

- Analisar as condições de vida, trabalho e saúde das vendedoras ambulantes no contexto do 

trabalho informal. 

2 REFERENCIAL CONCEITUAL 

 

2.1 A mulher no mundo do trabalho: Uma construção histórica 

 O Brasil tem sua história marcada por quase quatro séculos de escravidão, durante os 

quais falar de direitos do trabalhador era considerado utopia. As pessoas eram desprovidas da 

prerrogativa básica da cidadania, a liberdade. A Abolição dos escravos, em 1888, restringiu-se 

à libertação, sem medidas complementares, como ampliação do mercado de trabalho para os 

libertos, acesso à educação, e a saúde. Era um progresso insuficiente para a construção de um 

país democrático (MARINGONI, 2013). A partir deste cenário é que buscamos compreender 

a trajetória da mulher no mercado de trabalho. 

 O movimento de inserção da mulher brasileira no mundo do trabalho, foi marcado 

pelo processo de industrialização. Sabe-se que a abundante e barata massa do proletariado nas 

primeiras décadas do século XX foi constituída de mulheres e crianças. Ao contrário do que 

se pressupõe, ao invés das mulheres ganharem espaço e visibilidade no mercado de trabalho, 

no decorrer da industrialização as mulheres foram sendo expulsas das fábricas e houve a 

incorporação da força de trabalho masculina (RAGO, 2011).  

 As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo do trabalho eram 

muito grandes, pois a construção social da figura feminina sempre foi pautada em condições 

que exprimiam costumes patriarcalistas, e consequentemente, a submissão do sexo feminino 

perante o masculino (MORGADO, 2012).  

Consideradas inferiores aos homens, estes ocupavam os cargos de direção nas 

fábricas, enquanto elas ficavam com as tarefas menos especializadas e mal remuneradas, sem 

mencionar as péssimas condições de trabalho, a falta de higiene no ambiente laboral e as 
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rotinas exaustivas que variavam de 10 a 14 horas de trabalho diariamente (DEL PRIORE, 

2011). 

As mulheres negras, por sua vez, depois da abolição dos escravos, continuariam 

trabalhando nos setores mais desqualificados, recebendo salários baixíssimos e péssimo 

tratamento. Sabemos que sua condição social quase não se alterou, mesmo após a abolição e 

formação do mercado livre no Brasil. Os documentos oficiais da época revelam um grande 

número de negras e mulatas entre empregadas domésticas, cozinheiras, lavadeiras, doceiras, 

vendedoras de rua e prostitutas (RAGO, 2011). 

Após muitas décadas de lutas, são inegáveis os avanços no mundo do trabalho. A 

grande massa de trabalhadores, com especial representatividade feminina, começou a se 

mobilizar. Abaixo-assinados, passeatas, manifestos à comunidade e movimentos populares 

articularam reivindicações por melhoria nas condições gerais de trabalho, aumento de salários 

e redução da jornada de trabalho (CAPPELLIN, 2011). 

 Em 1930, no processo que ficaria conhecido como Revolução de 30, Getúlio Vargas 

assume o poder. Vargas concedeu uma série de direitos, entre eles o da formalização do 

trabalho, que finalmente em maio de 1943, seria traduzido em um extenso conjunto de leis, 

decretos e normas que sistematizaram a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Iniciou-se 

a montagem da previdência social (MARINGONI, 2013) 

   A formalização do trabalho é caracterizada pela concessão de férias anuais aos 

trabalhadores; o estabelecimento do salário mínimo nacional, capaz de atender às suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família, como: moradia, alimentação, educação, saúde, 

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 

preservem o poder aquisitivo;  estipulação de uma carga horária máxima de trabalho de 8 

horas diárias ou 44 horas semanais; descanso semanal remunerado, de preferência aos 

domingos; aposentadoria paga; estabilidade no emprego, estipulando indenização aos 

assalariados demitidos sem justa causa; licença maternidade e licença médica pagas, seguro 

desemprego; garantindo ao trabalhador o direito de trabalhar em ambientes saudáveis e 

seguros, e para àqueles obrigados a estar em funções insalubres ou perigosas é concedido um 

bônus adicional (BRASIL, 1943) 

 Enfim, por meio da CLT foi assegurado uma série de direitos que viabiliza o trabalho 

sem ônus ao trabalhador, preservando-o em situações de doença, por exemplo, oferecendo-o 
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condições dignas em seu ambiente de trabalho. A CLT se voltaria basicamente para três 

questões: os direitos do trabalhador, a organização sindical e a Justiça do Trabalho. 

Ainda se tratando de conquistas sociais, a Constituição de 1988 é a mais avançada da 

história brasileira no que tange aos direitos sociais e às garantias e direitos individuais. Cabe 

destacar que perante a referida lei, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. 

Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, 

proteção à maternidade e à infância são direitos sociais (BRASIL, 1988). 

Ainda fazem parte do capítulo de direitos sociais, no contexto da Constituição Federal, 

os direitos dos trabalhadores. Que contemplam aspectos como: a proteção do mercado de 

trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; redução dos riscos 

inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; assistência gratuita 

aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-

escolas; proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão 

por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (BRASIL, 1988). 

Entretanto, esta gama de direitos no âmbito do trabalho, não é uma realidade 

vivenciada por grande parte das mulheres brasileiras. Ao contrário disso, o mundo do trabalho 

é tomado por antigas assimetrias e novas disparidades, que emergem como desigualdades 

entre homens e mulheres. Cappellin (2004) corrobora salientando que os indicadores que 

caracterizam a realidade contemporânea no mundo do trabalho, apontam para fatores como: 

maior fragilidade da manutenção do emprego formal para as mulheres; o contínuo e alto 

índice de desemprego feminino; as desvantagens e diferenças salariais das trabalhadoras, a 

segregação ocupacional, os guetos ocupacionais; e as renovadas barreiras à promoção e à 

ascensão profissional. Diante disso, justifica-se a presença maciça de mulheres no mercado de 

trabalho informal na atualidade. 

 

2.2 Contexto Socio Político do Trabalho Informal 

 

O setor informal tem suas origens oficialmente nos estudos realizados pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), no âmbito do Programa Mundial de Emprego 

de 1972. É apresentado de forma particular nos relatórios a respeito das condições de trabalho 



19 
 

 

 

em Gana e Quênia, na África. Neste relatório, procurou-se descrever as características das 

atividades geradoras de baixas rendas e concentradoras dos trabalhadores mais pobres no 

meio urbano (CARNEIRO, 1994 apud OIT, 1972). 

Nesta perspectiva, no contexto brasileiro, o trabalho informal incide como resultado 

das muitas mudanças ocorridas no cenário político econômico, de forma intensificada na 

década de 1990 (DIAS et al, 2011). 

 

Cacciamali (2000, p. 6) contribui dizendo: 

Concomitantemente com a diminuição dos postos de trabalho formais 

observada no período de crise econômica conjuntural das décadas de 1980 e 

1990 no Brasil, os principais elementos condicionantes da intensificação do 

setor informal no mercado de trabalho, têm origem nos processos de 

restruturação produtiva, que envolvem a reorganização e realocação das 

atividades no espaço, bem como a reorganização estratégica, administrativa 

e operacional do trabalho. 

 

Estudos demonstram que as transformações caracterizadas pela transição de uma 

economia fundamentalmente agrícola para o modelo econômico industrial, trouxe consigo 

mudanças estruturais, tecnológicas e administrativas consideráveis. Tais mudanças resultaram 

em um impacto sobre o mercado de trabalho evidenciado pelo remodelamento dos padrões de 

trabalho no país, provocando consequências sociais, inclusive, na saúde dos trabalhadores 

(KON, 2008; DIAS et al, 2011). 

Dias et al. (2011) referem que este modelo de desenvolvimento tem sido acompanhado 

de más condições de trabalho, aumento da pobreza e de doenças relacionadas as atividades 

laborais, contribuindo por conseguinte para o aumento das desigualdades sociais.  

Ainda, conforme Kon (2008), Medeiros e Macedo (2006), as mudanças na economia 

brasileira refletiram no mercado de trabalho através da precarização, expressa pelo aumento 

do desemprego, pela instabilidade no trabalho, além do crescimento das vinculações 

precárias, como a situações de informalidade. 

 O conceito de informalidade é difuso. Pois, há várias interpretações em torno de seu 

significado. De fato sua própria natureza é complexa, englobando diferentes categorias de 

trabalhadores. Abrangendo desde trabalhadores que sobrevivem de trabalhos eventuais, 
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atividade mais comumente conhecida como “bico”1, até os profissionais liberais autônomos. 

A exemplo destes, podem-se citar: médicos, advogados, arquitetos, pequenos empresários. 

Com enfoque nestes trabalhadores, o conceito que emerge, mais se aproxima com aquele 

vinculado a estabelecimentos com baixos níveis de produtividade e pouca diferenciação entre 

capital e trabalho (LIMA; SOARES, 2002). 

 O trabalho informal também pode ser definido sob o ponto de vista da precariedade da 

ocupação. Sendo portanto, aquele trabalho onde se executa atividades produtivas à margem da 

lei, especialmente da legislação trabalhista vigente em um determinado país. É o tipo de 

trabalho em que não há vínculo empregatício por meio de documentação legalizada (CUT, 

2000; ULYSSEA, 2006).  

 O fato de não possuir vínculo empregatício de forma legalizada resulta na não 

obtenção de direitos trabalhistas. Direitos esses que foram conquistados por meio de muita 

luta social ao longo dos anos. Sendo assim, ser destituído destes direitos, significa um 

retrocesso no mundo do trabalho, e mais do que disso, é depor o cidadão de uma prerrogativa 

previsto pela constituição federal e expô-lo a situação de vulnerabilidade social (BRASIL, 

1988).  

O afastamento do trabalho pode representar privação das necessidades básicas quando 

esta mulher é a principal mantenedora de seu lar. Em uma situação como esta, aludimos que 

alguns dos direitos concedidos por meio da CLT estão atrelados a contribuição da Previdência 

Social. Esta é reconhecida como o instrumento de proteção ao trabalhador contribuinte, 

assegurando sua renda posterior, por tempo de contribuição ou perda de sua capacidade para o 

trabalho, garantindo ainda, o afastamento remunerado por motivos de saúde (BRASIL, 1991). 

Desta forma, a contribuição com a previdência social garante ao menos o auxílio 

doença e a aposentadoria remunerada (BRASIL, 2007). Entretanto, esta não é uma realidade 

quando se trata do setor informal no mercado de trabalho. 

Segundo o Diário Oficial da União de 22 de janeiro de 2006, conforme o Decreto 

6.019 de 22 de janeiro de 2007, uma das medidas tomadas para ampliar a cobertura 

previdenciária da população de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, é o Plano 

Simplificado de Previdência Social, criado com o advento da Lei Complementar nº 123 de 14 

                                                           
1 Segundo o Dicionário Aurélio, bico do popular significa pequenos ganhos avulsos e/ ou tarefa ocasional que os 

possibilita; biscate, galho. 
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de dezembro de 2006, que altera a legislação da previdência e reduz a alíquota de 20% da 

renda previsto no plano tradicional para 11% do salário mínimo (BRASIL, 2007). 

Mesmo com a redução dessa alíquota de contribuição, é muito difícil, o trabalhador 

que ganha um salário mínimo, em muitos casos, desembolsar 11% de sua renda para 

contribuir com a Previdência, sabendo que as necessidades básicas diárias não podem esperar, 

como é o caso da alimentação, da saúde e do vestuário. Dessa forma, coloca a possibilidade 

de contribuir com a Previdência Social e usufruir de direitos trabalhistas para segundo plano. 

Assim sendo, entendemos que não possuir direitos trabalhistas, exclui a mulher do 

direito à assistência à saúde de forma plena, de acordo com o modelo atual de saúde instituído 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que garante a atenção integral a seus usuários. Portanto, 

podemos asseverar que as mulheres vendedoras ambulantes, não têm suas necessidades de 

saúde contempladas integralmente, devido sua situação de trabalho, que as exclui de seus 

direitos de cidadãs e reforça as desigualdades sociais. 

 

2.3 Determinantes Sociais de Saúde e o Trabalho Informal 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2008), os diferentes arranjos sociais 

fazem com que as possibilidades de conduzir a vida de forma próspera e gozar de boa saúde 

sejam distribuídas de maneira desigual. Essas desigualdades são observadas nas condições de 

vida na primeira infância, na escolarização, na natureza do emprego, nas condições de 

trabalho, nas características físicas e na qualidade do ambiente em que as pessoas vivem. 

Dependendo de como cada uma dessas situações se apresentam na vida, as pessoas tornam-se 

mais ou menos vulneráveis à doenças. 

Ainda neste contexto, Buss e Pellegrini Filho (2011), corroboram dizendo que as 

condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com 

sua situação de saúde. 

Em estudos desenvolvidos pela OMS, Buss e Pellegrini Filho, apontam para uma 

relação direta entre trabalho e saúde, e referem-se aos Determinantes Sociais de Saúde. Tais 

estudos, por meio da lógica estabelecida pelo conceito de Determinação Social da Saúde, nos 

permitem refletir a respeito das condições de trabalho das mulheres vendedoras ambulantes. 
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As características que marcam o contexto de trabalho destas mulheres, com todas as suas 

especificidades, mostram uma relação negativa com a situação de saúde das mesmas. 

Ratificando esta ideia, Giatti e Barreto (2006), conclui que o desemprego, o trabalho informal 

e a exclusão do mercado de trabalho estão associados a uma pior condição de saúde entre 

adultos brasileiros. 

Buscando subsidiar a relação entre as condições de saúde e o trabalho, nos 

apropriaremos do conceito de Determinantes Sociais de Saúde. Para contextualizar este 

importante conceito é imprescindível mergulharmos em sua essência, nos remetendo ao 

momento histórico em que houve uma explosão do movimento global em torno deste. 

Em março de 2005, a Organização Mundial da Sáude (OMS) criou a Comissão sobre 

Determinantes Sociais da Saúde (Commission on Social Determinates Of Health, CSDH), que 

objetivava promover, a nível internacional, uma tomada de consciência sobre a importância 

dos determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos e grupos populacionais e sobre a 

necessidade do combate às iniquidades em saúde por eles geradas. Um ano depois, o Brasil 

cria sua própria comissão. Denominada de Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais 

da Saúde (CNDSS, 2008). 

Apesar de ter sido criada em 2006, estudiosos brasileiros vêm se dedicando ao 

aprofundamento do conhecimento das relações entre os determinantes socioeconômicos e a 

situação de saúde, há muitos anos. 

As pesquisas desenvolvidas sobre os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) e as 

iniquidades em saúde permitem a construção de modelos que procuram esquematizar a rede 

de relações entre os vários níveis de determinantes sociais e a situação de saúde. Adotaremos, 

portanto, neste estudo, o modelo de Dahlgren e Whitehead (CNDSS,2008), que é capaz de 

simplificar a apreensão a respeito dos DSS apresentando de forma clara os diversos tipos de 

determinantes por meio de um delineamento gráfico. 
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Figura 1- Modelo de determinação social da saúde sugerido por Dahlgren e Whitehead 

(CNDSS,2008)

 

FONTE: Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, 2008. 

 

Tal modelo dispõe os determinantes sociais em diferentes camadas, de acordo com seu 

nível de abrangência. Desde uma camada mais próxima, onde se localizam os determinantes 

individuais, até uma camada mais distal, na qual se encontram os macrodeterminantes. 

Na camada imediatamente externa aos fatores como idade, sexo e hereditariedade, 

apresenta-se os comportamentos e estilos de vida individuais. Esta camada se apresenta no 

limite entre os fatores individuais e os DSS, já que os comportamentos não dependem apenas 

da escolha do indivíduo, considerando seu livre arbítrio, mas depende também do que está 

disponível para este, em sua realidade social, como o acesso a informações, propaganda, 

pressão de pares, possibilidade de acesso a alimentos saudáveis, lazer, entre outros. 

Na camada seguinte estão dispostas as redes sociais e comunitárias de apoio, que 

expressam uma importante influência para saúde da sociedade como um todo. 

 No próximo nível, estão representados os fatores relacionados à condição de vida e de 

trabalho. O acesso a serviços essenciais como saúde e educação, o ambiente de trabalho, 
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podem ser vistos como importantes fatores de influência positiva ou negativa para saúde. 

Expressando que as pessoas em desvantagem social apresentam diferenciais de exposição e de 

vulnerabilidade aos riscos à saúde, como consequência de condições ambientais inadequadas, 

exposição a condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e menos acesso aos 

serviços. Por último, estão situados os macrodeterminantes, que influenciam sobre as demais 

camadas e se relacionam com as condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade 

(CNDSS, 2008). 

De acordo com o modelo apresentado, o nível que aborda os fatores relacionados com 

as condições de vida e trabalho, torna-se o extrato de maior importância para o presente 

estudo. Pois neste, encontra-se explicações referentes aos resultados das precárias condições 

de trabalho e os riscos à saúde em que estão submetidas as mulheres vendedoras ambulantes, 

sujeitos da presente pesquisa. 

Para explicitar a gravidade do problema, podemos aludir o próprio ambiente de 

trabalho destas mulheres, as ruas das grandes cidades. Que oferecem, em muitos casos, grande 

risco à saúde, pela crescente violência urbana. (LANCMAN et al, 2007) 

 Além disso, podemos destacar como risco inerente à saúde dessas trabalhadoras, a 

exposição à radiação solar, a poluição do ar, a falta de lugar adequado para fazer as 

necessidades fisiológicas, a imposição, em muitos casos, de permanecer em pé por longos 

períodos e a existência de um mobiliário inadequado para se acomodar quando se pode sentar, 

podendo ocasionar problemas osteomusculares. Menciona-se também a falta de direitos 

trabalhistas, os baixos salários e as longas jornadas de trabalho. Tais riscos podem ser 

constatados em estudos como os de Rodríguiz et al (2005) e Pick, Ross e Dada (2002) que 

versam sobre o trabalho executado por vendedoras ambulantes.  

 Apesar da importância da explanação dos riscos e morbidades relacionadas ao 

trabalho, as estatísticas nacionais e os dados epidemiológicos ainda são dispersos e de baixa 

qualidade. O Ministério da Previdência Social, por exemplo, produz relatórios anuais, que se 

limitam aos trabalhadores formais, excluindo também os empregados públicos civis e 

militares (CDSS, 2008). Sendo assim, as doenças profissionais e relacionadas ao trabalho 

podem ser comparadas a um iceberg: somente uma parcela pequena é visível e conhecida.  

Desta forma, faz-se necessário conhecer melhor a realidade das mulheres vendedoras 

ambulantes, a fim de fornecer evidências científicas que baseiem as ações dos profissionais de 
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saúde, direcionando e fundamentando a sua prática para essa clientela. Também nesta 

perspectiva, acrescento que a pesquisa científica é indispensável no cenário da prática 

profissional do enfermeiro, atuando no aperfeiçoamento desta, pois, as pesquisas científicas 

nos permitem diagnosticar a situação da assistência e a demanda da população assistida, nos 

estimulando criar melhores alternativas para cuidar do ser humano (AUGUSTO, 1990) 

 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

Trata-se de um estudo observacional, seccional. Tais estudos permitem investigar a 

situação de saúde de uma população ou comunidade, com base na avaliação individual do 

estado de saúde de cada um dos membros do grupo investigado, utilizando-se amostras 

representativas da população devido às dificuldades que se tem para investigar a totalidade de 

grupos numerosos (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2002). 

 

3.1Local do estudo 

Selecionou-se como local de estudo as ruas do Centro da cidade do Rio de Janeiro, 

onde se concentram trabalhadores que exercem atividades reconhecidas como informais. Em 

outros bairros, encontram-se também áreas em que se desenvolvem atividades comerciais e 

que se configuram em pontos interessantes aos camelôs2. Entretanto, no Centro está sediada 

grande parte das empresas nacionais e multinacionais, instituições financeiras e dos 

escritórios da administração pública, além de instituições de ensino, centros culturais, 

cinemas, casas de shows, teatros, museus, consulados, instituições religiosas e políticas, salas 

comerciais e lojas. Constituindo um bairro quase exclusivamente de negócios, concentrando a 

vida comercial, financeira, cultural e política da cidade, criando, portanto, uma situação 

favorável à prática do comércio de rua (MAFRA, 2005). 

Durante o dia inteiro, há presença de camelôs por toda a extensão do bairro, porém, há 

pontos específicos que sobressaem nesse contexto. Diante disso, três pontos estratégicos 

                                                           
2 Segundo o Dicionário Aurélio, camelô significa mercador que vende nas ruas. The survey System: softwere 

estatístico online disponível para todos os tipos de questionários e projetos de investigação, útil na realização do 

levantamento amostral 
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foram selecionados para coleta de dados. A primeira região é conhecida como Central do 

Brasil. Nesta, há uma estação de metrô, um terminal rodoviário e o terminal ferroviária da 

cidade, com 102 estações que ligam o Rio de Janeiro a mais onze municípios da Região 

Metropolitana. Os trens transportam, em média, 570 mil passageiros por dia útil. A segunda 

região, localiza-se junto a Rodoviária Novo Rio, onde desembarcam pessoas vindas de 

diferentes localidades da cidade, do grande Rio de Janeiro, de outras cidades brasileiras e até 

mesmo de outros países da América Latina, pois esta rodoviária possui seis linhas 

internacionais. A terceira região é denominada Largo da Carioca, conhecida pelo grande fluxo 

de pessoas que transitam na localidade, onde funciona uma feira artesanal há mais de 20 anos. 

Nesta feira concentram-se muitos trabalhadores informais, por isso foi escolhida como ponto 

estratégico para abordar as mulheres vendedoras ambulantes. 

 

 

3.2 Participantes do estudo 

 

Foram recrutadas mulheres que trabalham exclusivamente na economia informal, na 

qualidade de vendedoras ambulantes que exerciam suas atividades de forma legalizada 

perante a prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Como critério de inclusão, estabeleceu-se 

idade igual ou superior a 18 anos e mais de seis meses de trabalho neste setor da economia. 

Como critério de exclusão, trabalhadoras que eventualmente possuíssem a carteira de trabalho 

assinada. 

 

3.3 Seleção amostral  

No que se refere a seleção amostral, destacamos que foi realizado um levantamento do 

quantitativo de mulheres vendedoras ambulantes que trabalham nos locais selecionados para 

realização da coleta de dados. Esse levantamento ocorreu junto aos dirigentes das Associações 

de Vendedores Ambulantes responsáveis pela região do Centro da Cidade de Rio de Janeiro. 

Na ocasião, estimou-se uma população de 280 mulheres, distribuídos da seguinte forma: na 

Central do Brasil, 200 mulheres; na região do entorno da Rodoviária Novo Rio, 30 mulheres; 

e no Largo da Carioca, estimou-se um total de 50 mulheres. No entanto, apesar da estimativa 
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da população de estudo, antes da efetiva realização da coleta de dados, a equipe de pesquisa 

observou que havia uma divergência entre as informações colhidas na Associação e a 

realidade in loco. Ao fazer a contagem das mulheres nos três locais onde seria realizada a 

pesquisa, a população de estudo chegou a um total 165 mulheres, distribuídas da seguinte 

maneira: na região da Central do Brasil, foi observado um total de 85 mulheres trabalhando 

no local; no entorno da Rodoviária Novo Rio, foi contabilizado um total de 30 mulheres; e no 

Largo da Carioca, um total de 50 mulheres. A partir do conhecimento do quantitativo da 

população em estudo, foi possível realizar o cálculo amostral. 

Segundo Medronho (2006), para que se possa ter amostras representativas da 

população na qual ela está inserida, é necessário selecionar a amostra de tal modo que os 

resultados desta, sejam informativos para avaliar as características de toda a população. Com 

base nisto, foi realizado uma amostragem estratificada proporcional, na qual a 

proporcionalidade de cada estrato da população foi mantida na amostra, possibilitando que 

cada elemento da população tenha a mesma probabilidade de pertencer a amostra 

(MEDRONHO, 2006). 

O cálculo amostral obedeceu as seguintes etapas: inicialmente obteve-se o n amostral 

por meio do programa The Survey Sytem³ versão 10.5, que resultou em um total de 116 

mulheres. Considerando N1= número de elementos no estrato 1; N2 = número de elementos no 

estrato 2; N3 = número de elementos no estrato 3, a fração amostral como f = n/N , e o número 

de elementos a observar em cada estrato como: n1 = f ×N1 = n × N1/N, n2 = f ×N2 = n × N2/N, 

....., nh = f ×Nh = n × Nh/N; obtivemos uma amostra de 60, 21, e 35 para os estratos 1, 2 e 3 

respectivamente. Assim sendo, na região da Central do Brasil foi levantada uma amostra de 

60 elementos de um total de 85. Na região do entorno da Rodoviária Novo Rio foi levantada 

uma amostra de 21 elementos de um total de 30, e no Largo da Carioca foi levantada uma 

amostra de 35 elementos de um total de 50.  

3.4 Aspectos éticos 

 

O estudo obedeceu as normas sobre pesquisa envolvendo seres humanos estabelecidas 

pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

O projeto foi enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, em Niterói, e aprovado sob o parecer de número: 634975. 
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É importante ressaltar, que um aspecto relevante do processo de pesquisa, do ponto de 

vista ético, é a forma de abordagem do sujeito participante do estudo. Desta forma, com o 

intuito de preservar as participantes do estudo, as mulheres tiveram a possibilidade de agendar 

um momento do dia que lhe fosse mais conveniente, para que o pesquisador pudesse então, 

aplicar a técnica de entrevista, sem interferir em suas atividades laborais.  

Foi entregue as participantes da pesquisa, o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido, ressaltando que a participação é voluntária e que poderia haver desistência a 

qualquer momento, antes, durante ou após a realização da pesquisa, sem que isto lhes 

acarretasse quaisquer danos. 

 

³ The survey System: softwere estatístico online disponível para todos os tipos de questionários e projetos de 

investigação, útil na realização do levantamento amostral. 

3.5. Coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionários, entre os meses de Julho e 

Agosto de 2014. Segundo Medronho (2006), os questionários são os instrumentos de tomada 

de informação mais comuns utilizados nos estudos seccionais. 

Optou-se por realizar a técnica de entrevista, por meio de questionários com perguntas 

abertas e fechadas, com finalidade de se obter taxas de respostas mais elevadas, evitando-se a 

perda de informações relevantes para a pesquisa, e limitações inerentes aos questionários auto 

aplicáveis, como é o caso da obrigatoriedade do domínio da linguagem escrita como pré 

requisito para participação da pesquisa. 

A equipe responsável pelo levantamento dos dados foi composta pelo pesquisador 

principal, e seis assistentes de pesquisa. Destes encontravam-se graduandos de enfermagem 

da Universidade Federal Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma 

enfermeira, especialista em enfermagem do trabalho e uma geógrafa, especialista na área de 

educação. Tais colaboradores foram treinados para aplicar o instrumento de coleta, visando a 

uniformidade dos procedimentos referentes a técnica de coleta de dados.  

Foi realizado estudo piloto para testar o instrumento aplicado, quanto sua viabilidade, 

permitindo a correção de possíveis erros na obtenção das informações, garantindo a qualidade 
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das perguntas para mensuração do fenômeno (MEDRONHO, 2006). Após a aplicação do 

teste piloto, o questionário foi reestruturado.  

O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta das informações, engloba três 

categorias dentro do contexto de Determinantes Sociais de Saúde. Características 

sociodemográficas da população de estudo; condições de trabalho e condições de saúde.  

3.6  Análise dos dados  

A apresentação dos dados em sua forma original não permite que as informações 

possam ser extraídas facilmente, sendo portanto, necessário, o processamento desses dados, 

por meio do cálculo, apresentação e interpretação, de modo sucessivo e lógico 

(ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 1999). Para tal, foi adotada a análise estatística 

descritiva. Um conjunto de técnicas estatísticas e gráficas que permitem explorar grandes 

massas de dados. 

Inicialmente, foi construído um banco de dados no programa Access, com dupla 

digitação, possibilitando posteriormente, a correção de eventuais erros de entrada, com 

revisão da própria pesquisadora, questionário por questionário. A análise estatística foi 

processada através do software estatístico SAS® System, versão 6.11 (SAS Institute, Inc., 

Cary, North Carolina). Os dados foram apresentados em forma de tabelas, expressos pela 

frequência absoluta (n) e relativa (%), no que se refere aos dados categóricos. Após a 

realização do teste de normalidade de Shapiro-Wilk, os dados não paramétricos foram 

apresentados na forma de mediana ± desvio interquartílico. 

Foram elaboradas tabelas de contingência, e realizado testes qui-quadrado no 

programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences) para verificar diferenças entre 

determinadas variáveis, considerando o nível de significância de 95% (p≤ 0,05). Durante o 

processamento dos dados, houve a colaboração técnica de uma profissional mestre em 

estatística. 

4 RESULTADOS 

 Os resultados foram sistematizados e organizados em tabelas que se apresentam em 

três categorias: condições socioeconômicas, condições de trabalho e condições de saúde auto 

referida pelas participantes do estudo. Foram também fornecidas tabelas de contingência que 

representam a associação entre a escolaridade e os motivos de ingresso das mulheres no 
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mercado de trabalho informal, a distribuição da renda em faixas salariais de acordo com a cor 

da pele e a renda, o estresse no trabalho e incidência de insônia.  

 A tabela 1 fornece a distribuição do perfil socioeconômico das participantes do estudo. 

Provendo informações a respeito de variáveis como idade, estado civil, cor da pele, 

escolaridade, assim como, variáveis que abrangem questões a respeito da responsabilidade 

com as despesas referentes a moradia e sustento da família, e classificação econômica. 

Tabela 1a. Perfil socioeconômico de mulheres vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 2014  
        

Variáveis Categoria N % 

 Idade 
mediana ± intervalo interquartil 

(anos) 
45 ± 24 

Cor/ Raça 

Branca 38 32,8 

Preta 28 24,1 

amarela 1 0,9 

Pardo 48 41,4 

indígena 1 0,9 

Vive em companhia de cônjuge ou 
companheiro 

Sim 60 51,7 

Não 56 48,3 

Estado Civil 

solteira 69 59,5 

casada 24 20,7 

separada 5 4,3 

divorciada 7 6,0 

viúva 11 9,5 

Tem filhos 
Sim 90 77,6 

Não 26 22,4 

 Filhos dependem financeiramente e/ou de 
seus cuidados 

Sim 73 81,1 

Não 17 18,9 

 Número de filhos mediana (intervalo interquartil) 2 (± 2) 
    

Número de pessoas que moram em sua 
residência  

mediana (intervalo interquartil) 3 (± 3) 

Escolaridade 

Analfabeto 5 4,3 

Ensino Fundamental  68 58,6 

   

Ensino Médio 41 35,3 
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Superior 2 1,7 

Responsável pelo pagamento de sua 
moradia e despesas da família 

Sim 107 92,2 
Não 9 7,8 

    

Mulher chefe de família 
Sim 54 50,5 

Não 53 49,5 

    

Os dados numéricos foram expressos pela média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil). 

 

 A mediana e o desvio interquartil de idade entre as participantes do estudo foi de 45 ± 

24, respectivamente. 

 No que se refere a raça/cor dos integrantes do estudo, 32, 8% das vendedoras 

ambulantes se declararam brancas, 24, 1 % se declararam pretas, 41,4 % se declararam 

pardas. Amarelas e indígenas somam apenas 1,8 % do total de mulheres. 

 Das 116 trabalhadoras informais, 51,7 % vivem em companhia do cônjuge ou 

parceiro. Em relação ao estado civil, 59,5 % das vendedoras ambulantes são solteiras, 20,7 % 

casadas, 10,3% separas ou divorciadas, e 9,5% viúvas.  

 Das mulheres, 77,6% têm filhos, dessas, 81,1 % declararam que os filhos dependem 

delas financeiramente e de seus cuidados, como fazer comida, passar suas roupas, entre 

outros. O valor referente a mediana de filhos entre as mulheres foi de 2, e 48,9% das mulheres 

tiveram seus filhos trabalhando como vendedora ambulante. 

 A mediana de moradores na mesma residência que as vendedoras ambulantes, 

contando com elas foi de 3 pessoas. 

 No que se refere ao nível de escolaridade das mulheres, os resultados apontam que a 

taxa de analfabetismo entre as vendedoras ambulantes foi pequena, 4,3%. O ensino 

fundamental foi o nível de escolaridade mais recorrentes entre as mulheres, somando 58,6 %. 

O ensino médio somou 35,3%. Apenas 2 (1,7 %) mulheres, de um total de 116 tinham o 

ensino superior completo. 

 Em relação as características do domicílio e o meio ambiente, 85,3 % dos domicílios 

são do tipo casa ou apartamento; 11,2 % fazem parte de conjuntos habitacionais; e 3,4 % são 

do tipo cortiço ou barraco. Desses domicílios, 54,3 % são próprios; 32,8 % alugados ou 

financiados; e 12,9 % de posse ou invasão. 

  As mulheres declaram em 99,1 % dos casos, possuir água encanada em suas 

residências; 39,7 % das pesquisadas relataram a existência de esgoto a céu aberto nas 
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proximidades de seu domicílio. Observou-se que grande parte das residências possuem 

serviço de coleta regular do lixo, somando 95,7%. Das mulheres que referem não possuir 

coleta regular de lixo em seus locais de moradia, 4,3%, o joga em terrenos baldios ou rios. 

Das 116 vendedoras ambulantes, 92,2% (107) são responsáveis financeiramente com as 

despesas familiares. É importante ressaltar que 50,5 % dessas mulheres, são a principal 

responsável em arcar com custos familiares, configurando-se como chefes de famílias. 

 

Tabela 1b. Perfil socioeconômico de mulheres vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 2014.  
        

Variável Categoria n % 

Classificação Econômica: 

B1 2 1,7 

B2 5 4,3 

C1 42 36,2 

C2 46 39,7 

D 21 18,1 

 Renda média mensal  

< R$724,00 55 47,4 

R$724,00 a R$1448,00 43 37,1 

R$1448,00 a R$2172,00 14 12,1 

R$2172,00 a R$2896,00 1 0,9 

R$2896,00 a R$3620,00 2 1,7 

R$3620,00 ou mais 1 0,9 

Presença de outra fonte de renda 
Sim 32 27,6 

não 84 72,4 

 Posição no trabalho  

proprietário do posto de venda 61 52,6 

sócio do posto 18 15,5 

empregado remunerado 37 31,9 

   

Carteira de trabalho assinada 

sim 0 0,0 

não 116 100 

   

 Contribui com o INSS 
sim 29 25,0 

não 87 75,0 

Motivo de Ingresso no Trabalho Informal - 
Desemprego  

sim 69 59,5 

não 47 40,5 
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Motivo de Ingresso no Trabalho Informal - 
Baixo grau de escolaridade  

sim 62 53,4 

não 54 46,6 

Motivo de Ingresso no Trabalho informal - 
Melhor perspectiva de Rendimento 

sim 68 58,6 

não 48 41,4 

   

Os dados numéricos foram expressos pela média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartil). 

 

 

  

 Os dados que se referem à classificação econômica das mulheres vendedoras 

ambulantes apontam que somente 1,7 % das trabalhadoras pertencem a classe B1; e 4,3 % 

pertencem a classe B2. As classes econômicas C1 e C2 são as que concentram o maior 

número de mulheres, 36,2 % e 39,7 %, do total das participantes do estudo, respectivamente. 

A classe D concentra 18,1 % das trabalhadoras. 

  Tal classificação foi embasada no Critério de Classificação Econômica Brasil 

(CCEB), que possui a função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias urbana. 

Essa classificação é feita com base na posse de bens e não com base na renda familiar. Para 

cada bem possuído há uma pontuação e cada classe é definida pela soma dessa pontuação. As 

classes definidas pelo CCEB são A1, A2, B1, B2, C, D e E.  

 A renda média mensal habitual das mulheres vendedoras ambulantes é distribuída da 

seguinte maneira: 47,4 % recebem até um salário mínimo, o que corresponde a R$ 724,00. 

Valor de referência praticado a partir de Janeiro de 2014. 37,1 % recebem entre R$ 724,00 a 

R$ 1448,00; 12,1% recebem entre R$ 1448,00 a R$ 2172,00; somente 2,6 % (2) recebem 

entre R$ 2172,00 a R$ 3620,00 e apenas 0,9 % (1) recebe cerca de R$ 3620,00 ou mais. 

 Do total de mulheres, 72,4 % vivem somente da renda que obtêm como vendedora 

ambulante. Das 27,6 % restante, que possuem alguma outra fonte de renda, cerca de 12,5 % 

declararam que a renda é proveniente de pensão alimentícia, 21,9 % declaram que a renda 

extra é proveniente da aposentadoria, e 65,5 % declaram que a renda extra é proveniente de 

outras fontes como bolsa família, “bicos” entre outros. 

 Em relação ao posto de venda, 52,6 % das mulheres são proprietárias de seus postos 

de trabalho, consequentemente o lucro obtido é exclusivo da trabalhadora. Já as mulheres que 

trabalham em sociedade, que corresponde a 15,5 % dos sujeitos de estudo, dividem o lucro 

obtivo com seu sócio, que geralmente é o próprio cônjuge ou irmão/ irmã. Em situação de 
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empregado remunerado, ou seja, mulheres que não são proprietárias do posto de venda e 

trabalham para terceiros, encontram-se cerca de 31,9 % do total das participantes do estudo. 

 Das 116 vendedoras ambulantes entrevistadas, 75 % das mulheres não são 

contribuintes com sistema de previdência social.  

 Em relação ao motivo de ingresso no setor informal, 59,5 % das trabalhadoras, 

referiram que o desemprego contribuiu na escolha de trabalhar como vendedora ambulante.

 Já em relação a qualificação profissional, 53,4 % das mulheres relataram que o grau de 

escolaridade interferiu sua inserção no mercado de trabalho formal, sendo portanto o setor 

informal uma saída para garantir a renda mesmo com baixa qualificação no mercado de 

trabalho.  

 Dos entrevistados, 58,6 % acreditam que trabalhar como vendedora ambulante 

aumenta as possibilidades de melhorar a renda mensal, quando comparados a outros 

empregos, sendo portanto, um dos motivos que as levaram escolher exercer tal atividade 

trabalhista.  

 

Tabela 2. Distribuição dos motivos de ingresso no setor informal de acordo com a escolaridade das 

mulheres vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 2014. 

Escolaridade Desemprego Melhor 

rendimento 

Baixa qualificação Idade 

 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Analfabeto 5 0 4 1 4 1 0 5 

Ens.Fundamental 41 27 42 26 37 31 19 49 

Ensino Médio 21 20 21 20 20 21 12 29 

Ensino Superior 2 0 1 1 1 1 2 0 

Teste Qui-Quadrado 

P-Valor: 

                            

 

0,1142 

 

 

 

 

0,5307               

  

0,6126 

  

0,07 

 

  

 O resultado da análise estatística, utilizando o teste qui-quadrado, considerando o nível 

de significância de 95%, entre o grau de escolaridade e as variáveis que correspondem aos 

motivos de ingresso das mulheres vendedoras ambulantes, mostrou que não houve diferença 

significativa. 
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Tabela 3. Distribuição da faixa salarial de mulheres vendedoras ambulantes de acordo com a 

cor da pele. Rio de Janeiro, 2014. 

 

Cor/Raça  R$724,00 

ou menos 

R$724,00 a 

R$1448,00 

R$1448,00 

a 

R$2172,00 

R$2172,00 

a 

R$2896,00 

R$2896,00 

a 

R$3620,00 

R$3620,00 

ou mais 

Branco 19 15 12 0 1 1 

Negro 35 28 11 1 1 0 

Amarelo 0 0 1 0 0 0 

Indígena 1 0 0 0 0 0 
Teste Qui-Quadrado  

P-Valor: 

 

 

0,5899 

     

 

Utilizando o teste qui-quadrado, considerando o nível de significância de 95%, observa-se que 

a cor da pele não influencia a distribuição da renda em faixas salariais.  

 

 

Tabela 4a. Condições de trabalho das mulheres vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 2014. 

 
        

Variável Categoria N % 

Carga horária de trabalho (horas/ dia) 
mediana (intervalo 

interquartil) 
10 (± 4) 

Dias da semana trabalhados 
mediana (intervalo 

interquartil) 
5,5 ((± 1) 

Tempo de trabalho nesta ocupação (anos) 
mediana (intervalo 

interquartil) 
5,5 ((± 13) 

Tempo de deslocamento para o trabalho em média (min) 
mediana (intervalo 

interquartil) 
45 ((±40) 

Número de conduções que utiliza para chegar ao trabalho 

nenhuma 24 20,7 

uma 69 59,5 

duas 22 19,0 

três ou mais 1 0,9 

Acidente de trabalho  
sim 38 32,8 

não 78 67,2 

Afastamento por acidente 
sim 18 15,5 

não 98 84,5 

Tempo de afastamento do trabalho (dias) 
mediana (intervalo 

interquartil) 
22,5 

((±32) 

Afastamento por gravidez 
sim 31 26,7 

não 85 73,3 

Tempo de afastamento do trabalho (dias) 
mediana (intervalo 

interquartil) 
30 ((±30) 
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Tabela 4b. Condições de trabalho das mulheres vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 2014. 

 
      

Variável Categoria n % 

Aspecto do ambiente de trabalho: poluição 
do ar 

   

bom 0 0,0 

nem bom(a) e nem ruim 6 5,2 

ruim 110 94,9 

   

Aspecto do ambiente de trabalho: 
temperatura ambiental 

   

bom 1 0,9 

nem bom(a) e nem ruim 11 9,5 

ruim 104 89,6 

   

 Aspecto do ambiente de trabalho: ruído 

   

bom 1 0,9 

nem bom(a) e nem ruim 5 4,3 

ruim 110 94,9 

   

Aspecto do ambiente de trabalho: 
condições para realizar as necessidades 
fisiológicas.  

   

bom 10 8,6 

nem bom(a) e nem ruim 12 10,3 

ruim 94 81,1 

   

Aspecto do ambiente de trabalho: 
condições para se alimentar 

   

bom 13 11,2 

nem bom(a) e nem ruim 32 27,6 

ruim 41 61,2 

Afastamento por doença 
sim 30 25,9 

não 86 74,1 

Tempo de afastameto do trabalho (dias) 
mediana (intervalo 

interquartil) 
14 ((±12) 

   

Considera trabalhar na rua é mais perigo do que em lugar 
fechado  

sim 79 68,1 

não 37 31,9 

Relato de sofrer algum tipo de violência como assalto/furo 
sim 97 83,6 

não 19 16,4 
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Aspecto do ambiente de trabalho: ingestão 
de líquidos 

   

bom 26 22,4 

nem bom(a) e nem ruim 34 29,3 

ruim 56 48,2 

   

Aspecto do ambiente de trabalho: postura 
na jornada de trabalho  

   

bom 6 5,2 

nem bom(a) e nem ruim 17 14,7 

ruim 93 80,1 

Tabela 4c. Condições de trabalho das mulheres vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 2014.  
        

Variável Categoria n % 

Conflitos com colegas de trabalho  

nunca 69 59,5 

   

1x ou outra 44 37,9 

   

sempre 21 18,1 

Estresse no trabalho 

nunca 17 14,7 

   

1x ou outra 35 30,2 

 sempre 64 55,2 

   

Cansaço /falta de disposição 

nunca 4 3,4 

   

1x ou outra 21 18,1 

   

sempre 91 78,4 

 

 A mediana da carga horária diária de trabalho foi de 10 horas. Sendo o intervalo 

interquartil de ± 24.  Em relação ao número de dias trabalhados na semana, a mediana foi 5,5, 

com intervalo interquartil de ± 1.  

  Em relação ao afastamento do trabalho decorrente da gestação, 73,3 % das mulheres 

não se afastaram do trabalho, e aquelas que se afastaram, permaneceram cerca de 30 dias 

longe de seu trabalho.  
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 A respeito de afastamento por motivo de doença, 74,1 % das mulheres relataram 

nunca terem se afastado de seu trabalho. A mediana de tempo de afastamento para aquelas 

que se afastaram, expresso em dias foi 14, sendo o  intervalo interquartil de ± 12. 

 Das mulheres, 68,1 % acreditam que trabalhar na rua é mais perigoso que trabalhar em 

lugar fechado, e 83,6 % do total das entrevistadas já sofreram algum tipo de violência como 

furto ou assalto em seus postos de trabalho. 

  Nos aspectos relacionados ao ambiente de trabalho, 94,9 % das trabalhadoras julgam 

que a poluição do ar é um aspecto ruim em seu ambiente de trabalho; 89,6 % referem que a 

temperatura pode ser considerada como um aspecto ruim em seu ambiente de trabalho; Em 

relação ao nível de ruído no ambiente de trabalho, as vendedoras ambulantes responderam em 

94,9 % dos casos que o nível de ruído no trabalho é ruim.  

 No que se refere as condições para realizar as necessidades fisiológicas no trabalho, 

81,8 % das mulheres responderam ter condições ruins para ir ao banheiro durante a jornada de 

trabalho; 10,3 % responderam que as condições para ir ao banheiro durante o expediente 

podem ser consideradas nem boas nem ruins; 8,6 % responderam que as condições para ir ao 

banheiro são boas. 

 Em relação a alimentação durante o expediente, e ingesta de líquidos, 61,2 % das 

mulheres consideram que tanto as condições para se alimentar, quanto para ingerir líquidos 

são ruins. No quesito postura corporal na jornada trabalho, mais de 80 % das mulheres 

consideram não ter condições para manter uma boa postura no período do trabalho, referindo 

desconforto durante o expediente. No que diz respeito as relações interpessoais no trabalho, 

44 % das mulheres mencionam nunca terem tido conflitos com colegas de trabalho. 

 Das 116 entrevistadas, 91 (78,4 %) referem estar sempre cansadas, com falta de 

disposição para o trabalho; 18,1 % refere que uma vez ou outra sente-se cansada por conta do 

trabalho; e 3,4 % nunca estão cansadas por causa do trabalho. Já em relação a estresse no 

trabalho, 55,2 % das mulheres disseram sempre estarem estressadas por causa do trabalho; 

30,2 % uma vez ou outra; e 14, 7 % relataram nunca se sentirem estressadas por conta do 

trabalho.  
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Tabela 5. Incidência de Insônia de acordo com a frequência de estresse no trabalho entre as mulheres 

vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 2014. 

Insônia Estresse Nunca       Estresse uma vez ou 

outra 

                Estresse Sempre 

Sim 11  7 41 

Não 14   20 23 

Teste Qui-Quadrado  

P-Valor:        0,003                          

   

Considerando o nível de significância de 95% houve diferença significativa entre os grupos 

avaliados. Portanto, há associação entre o estresse e a insônia. O grupo com maior nível de 

estresse, apresentou maior prevalência de insônia.  

 

 

Tabela 6a. Condições de saúde auto referida dentre vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 2014.  

 
      

Variável Categoria n % 

Dores musculares 
sim 97 83,6 

não 19 16,4 

Lombalgia 
sim 96 82,8 

não 20 17,2 

Inchaço nas pernas 
sim 54 46,6 

não 62 53,4 

Varizes 
sim 71 61,2 

não 45 38,8 

Dores de cabeça 
sim 71 61,2 

não 45 38,8 

Insônia 
sim 59 50,9 

não 57 49,1 

Ansiedade/depressão/ problemas 
emocionais que a causa tenha sido o 
trabalho. 

sim 60 51,7 

não 56 48,3 

Diabetes 
sim 13 11,2 

não 103 88,8 

Pressão arterial elevada 
sim 34 29,3 

não 82 70,7 
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Alergias  
sim 45 38,8 

não 71 61,2 

Prisão de ventre 
sim 36 31,0 

não 80 69,0 

Diarreia 
sim 21 18,1 

não 95 81,9 

Anemia 

sim 26 22,4 

não 46 39,7 

não sei 44 37,9 

    

 

Tabela 6b. Condições de saúde auto referida entre vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 

2014. 

    
Variável Categoria n % 

Tontura                                                                                                                                                  
sim 38 33,0 

não 77 67,0 

Ardência/irritação nos olhos por conta de 
poeira ou fumaça) 

sim 75 64,7 

não 41 35,3 

Problemas auditivos 
sim 18 15,5 

não 98 84,5 

Problemas respiratórios (por conta da 
quantidade de poeira/fumaça presente na 
rua) 

sim 46 39,7 

não 70 60,3 

Problemas digestivos 
sim 59 50,9 

não 57 49,1 

Problemas cardíacos 
sim 20 17,2 

não 96 82,8 

Utilizou algum serviço de saúde por conta 
do problema referido 

sim 77 66,4 

não 39 33,6 

Serviço de saúde: clínica ou hospital 
privado 

sim 21 27,3 

não 56 72,7 

Serviço de saúde: UBS/ESF/UPA 
sim 54 70,1 

não 23 29,9 

Serviço de saúde: hospital público 
sim 36 46,8 

não 41 53,2 
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Motivo de não utilizar serviço de saúde: 
sem dinheiro 

sim 53 45,7 

não 63 54,3 

Motivo de não utilizar serviço de saúde: 
distância/dificuldade de transporte. 

sim 40 34,5 

não 76 65,5 

Motivo de não utilizar serviço de saúde: 
horário incompatível 

sim 82 70,7 

não 34 29,3 

Motivo de não utilizar serviço de saúde: 
Problema de saúde sem muita importância 

sim 80 69,0 

não 36 31,0 

 

 

Tabela 6c. Condições de saúde auto referida entre vendedoras ambulantes. Rio de Janeiro, 

2014. 

    
Variável Categoria n % 

Faz uso de medicação regularmente 
sim 55 47,4 

não 61 52,6 

Possui cadastro/prontuário em alguma 
UBS ou ESF  

sim 74 63,8 

não 42 36,2 

Frequenta regularmente alguma das 
unidades de saúde mencionadas 

sim 12 16,2 

não 62 83,8 

Possui plano de Saúde 
sim 13 11,2 

não 103 88,8 

Realização de exame preventivo 
sim 110 94,8 

não 6 5,2 

Tempo em que foi realizado o último 
exame (em meses) 

últimos 12 meses 48 43,6 

12 a 24 meses 29 26,4 

24 a 48 meses 15 13,6 

48 meses ou mais 18 16,4 

Consulta o dentista regularmente 
sim 40 34,5 

não 76 65,5 

Tempo em que foi realizada a última 
consulta odontológica (em meses) 

últimos 12 meses 38 32,8 

12 a 24 meses 18 15,5 

24 a 48 meses 11 9,5 

48 meses ou mais 49 42,2 

Realiza atividade física regular sim 29 25,0 
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não 87 75,0 

Realiza atividades de lazer 

nunca 18 15,5 

quase nunca 26 22,4 

1x ou outra 37 31,9 

quase sempre 14 12,1 

sempre 21 18,1 

 

Em relação às condições de saúde referida pelas mulheres vendedoras ambulantes, 

durante os últimos doze meses, as mesmas apresentaram alguns problemas de saúde. 

Observamos que 83,6 % das mulheres queixam-se de dores musculares em geral; 82,8 % 

queixam-se de lombalgia; 46,6 % referem edema em membros inferiores; 61,2 % queixam- se 

de varizes em membros inferiores e dores de cabeça; 50,9 % referem ter insônia; 51,7 % 

relataram ter problemas emocionais como ansiedade ou depressão que a causa tenha sido o 

trabalho; somente 11,2 % referem ter sido diagnosticada com Diabetes Mellitus, enquanto 

88,8 % referem não ter a doença; Hipertensão Arterial Sistêmica foi referida em 29,3 % dos 

casos. 

Problemas de saúde como alergias, constipação intestinal, diarréia e tontura, foram 

pouco recorrentes entre as mulheres estudadas, apresentando os percentuais de 38,8 %, 31 %, 

18,1 %, e 33 %, respectivamente. Problemas de saúde como anemia ferropriva, 22,4 % das 

mulheres referiram ter tal morbidade, enquanto 39,7 % referiram não ter, e um percentual bem 

próximo a este, de 37,9 % disseram não saber se tem ou não anemia, pois há muito tempo não 

fazem exames de sangue. 

Problemas de visão, como ardência ou irritação nos olhos por conta de poeira ou 

fumaça presente nas ruas, foi observado em 64,7 % dos casos; Já problemas auditivos, não 

foram muito referidos, somente 15,5 % das mulheres queixaram-se deste tipo de morbidade. 

Problemas respiratórios por conta de poeira e fumaça presente nas ruas, ocorreram em 39,7 % 

dos casos. Cerca 50,9 % das mulheres trabalhadoras informais relataram ter problemas 

digestivos; e somente 17,2 % referiram ter problemas cardíacos, e 47,4 % das mulheres 

relatam fazer uso de medicações regularmente. 

Ainda se tratando de questões referentes às condições de saúde das trabalhadoras 

informais, foi observado que em relação à utilização dos serviços de saúde nos últimos doze 

meses, por conta dos problemas mencionados, 66,4 % das mulheres fez uso de algum serviço 

de saúde.  
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É importante ressaltar que as variáveis que correspondem aos aspectos relativos à 

utilização dos serviços de saúde, dividem-se nos níveis hierárquicos de atenção à saúde, 

podendo a mulher nas respostas a tais questões referir à necessidade de usufruir de um ou 

mais serviços que se encontram em diferentes níveis de atenção.  

Portanto, a utilização dos serviços de saúde foi distribuída da seguinte forma: 27,3 

% das mulheres recorreram a clínicas ou hospitais privados; 70,1 % das mulheres recorreram 

aos serviços oferecidos nas unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento do 

SUS; 46,8 % das mulheres relataram ter necessidade de utilizar os serviços da rede hospitalar, 

ainda no âmbito do Sistema Público de Saúde. 

Em relação aos motivos de não utilização dos serviços de saúde, mesmo havendo a 

necessidade, 70,7 % das mulheres relataram que um dos motivos pelos quais deixam de ir às 

unidades de saúde é a falta de tempo. Pois, os horários de atendimento são incompatíveis com 

o seu horário de trabalho, dificultando o acesso aos serviços de saúde. Outro motivo muito 

recorrente entre as vendedoras ambulantes, o qual contribui para não utilização dos serviços 

de saúde, foi a falta de dinheiro para deslocar-se para a unidade de saúde, apresentando um 

percentual de 45,7 % entre as mulheres. Em 69 % dos casos as mulheres responderam que por 

acharem que determinado problema de saúde não tem muita importância, acabam por não 

frequentar o serviço de saúde, sendo, portanto, um dos motivos que também influenciam a 

não utilização do serviço de saúde entre as vendedoras ambulantes. 

As variáveis que respondem as questões relativas à existência de vínculo das 

vendedoras ambulantes a unidade básicas de saúde (UBS) e/ou unidade de saúde da família 

(ESF), e a frequência com que as mesmas comparecem a essas unidades de saúde, revelam 

que: 63,8 % das trabalhadoras informais possuem cadastro seja na UBS ou ESF, contudo, 

somente 16,2 % frequentam as unidades de saúde regularmente. 

A maior parte das mulheres não possui planos de saúde, totalizando 88,8 % das 

entrevistadas.  

Das 116 trabalhadoras, 110 (94,8 %) já realizaram o exame preventivo de câncer de 

colo do útero (citologia oncótica). Tendo este sido realizado nos últimos doze meses em 

43,6% dos casos; entre 12 a 24 meses 26,4 % dos casos; entre 24 e 48 meses, 13,6 % dos 

casos; e no período de 48 meses ou mais, em 16,4 % dos casos. 

Em relação aos dados referentes à saúde bucal, 65,5 % das mulheres não vão ao 

dentista com frequência, e 42,2 % relatam que sua última consulta tem 48 meses ou mais que 

foi realizada. 



44 
 

 

 

A variável que identifica a realização ou não de atividade física regular entre as 

trabalhadoras revela que 75 % das mulheres não realizam nenhum tipo de atividade física 

regular. 

Já em relação à frequência com que as vendedoras ambulantes têm oportunidade de 

atividades de lazer, os dados apontam que 18,1 % das entrevistadas sempre têm oportunidade 

de atividades de lazer; 12,1% responderam que quase sempre têm oportunidade de atividades 

de lazer; 31,9 % uma vez ou outra; 22,4 % quase nunca; e 15,5 % que nunca têm 

oportunidade de atividades de lazer. 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

   

 Propusemo-nos nesta pesquisa, analisar o trabalho informal feminino e suas 

repercussões na vida e saúde das mulheres que trabalham no Centro da cidade do Rio de 

Janeiro, buscando compreender os aspectos que atravessam o processo saúde-doença, 

aproximando-os do conceito de Determinantes Sociais de Saúde. 

 Como já definido pela Organização Mundial de Saúde, os Determinantes Sociais 

podem ser compreendidos como as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham 

(WHO, 1998). Torna-se claro que o trabalho possui um papel primordial no que tange as 

possibilidades de conduzir a vida, moldando as chances de pessoas e coletividades serem 

saudáveis. Expresso desde sua contribuição com a posição econômica, de status social, e 

poder de compra do indivíduo, bem como nos aspectos inerentes a promoção do bem estar, 

produção de sentimento de utilidade, dentre outros, que o trabalho traz.  

 Neste sentido, as discussões aqui travadas, baseiam-se em três relevantes aspectos 

apresentados como pilares deste estudo, que dialogam com o conceito de determinação social. 

As condições socioeconômicas, as condições de trabalho e as condições de saúde auto 

referida pelas as vendedoras ambulantes. 

 A maior parte das entrevistadas, 65,5 %, se declararam pretas ou pardas. Havendo, 

portanto, uma predominância da raça negra no grupo. (Tabela 1a). Em relação a renda mensal 

média, obtida pelas trabalhadoras informais, foi possível observar que quase a metade das 

vendedoras ambulantes, 47,4 %, possui uma renda média mensal de até um salário mínimo, e 

37,1 % das mulheres recebem entre R$ 724,00 a R$ 1448,00. (Tabela 1b). Comparando tais 
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dados com os resultados de estudos realizados pela Pesquisa Nacional por Amostra em 

Domicílio (PNAD), observamos que há uma convergência do perfil de trabalhadores 

informais analisados em nossa pesquisa, com o que é observado a nível nacional, 

especialmente no que tange a cor/ raça e renda.  

 Dados da PNAD entre os anos de 2001 e 2009 demostram que as atividades 

formalizadas congregam mais brancos que negros, isto é, mais da metade dos trabalhadores 

formais (54,6%) são brancos enquanto mais da metade dos trabalhadores informais (55,7%) 

são negros. Além disso, nas atividades formais, os empregadores dão preferência aos brancos, 

particularmente entre as mulheres, uma vez que 52% dos trabalhadores e 58% das 

trabalhadoras formais são brancos. A conhecida pirâmide de rendimentos, em que os homens 

brancos ganham mais, seguidos dos homens negros, das mulheres brancas e das mulheres 

negras, pode ser reafirmado neste estudo. Portanto, as mulheres negras continuam a ganhar 

menos, quaisquer que sejam suas credenciais de escolaridade, tratando-se aqui, da imbricação 

de duas discriminações ativas, a de gênero e a de raça. A dinâmica perversa e contraditória do 

nosso mercado de trabalho, no que diz respeito ao gênero e à raça. (ARAÚJO; LOMBARDI, 

2013) 

 Em contrapartida, ao realizarmos a tabulação cruzada das variáveis cor/ raça e a faixa 

salarial das mulheres vendedoras ambulantes, concluímos que não houve associação entre as 

duas variáveis. Apontando que, de forma geral, as mulheres vendedoras ambulantes 

participantes do estudo, se enquadram em uma faixa salarial relativamente baixa.  

 Este é um fato que pode ser explicado não somente pela inserção das mulheres na 

informalidade, que é um setor da economia sabidamente reconhecido pela prática de baixos 

salários, como refere Rodriguez et al, 2005, mas também pelas desigualdades salarias entre 

homens e mulheres, presentes em nosso país. O que reforça as iniquidades sociais que giram 

entorno do gênero. 

 De acordo com o IBGE (2010) em relação a remuneração no Brasil, as mulheres ainda 

são as mais prejudicadas, quando comparadas aos homens. A exemplo disso, em 2009 o total 

de mulheres inseridas no mercado de trabalho brasileiro, recebia cerca de 70,7% da 

remuneração média dos homens ocupados. No mercado informal essa razão pode chegar a 

63,2% da remuneração média dos homens (IPEA, 2011) 
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 Avaliando tal circunstância sob a ótica dos Determinantes Sociais de Saúde, 

entendemos que saúde das mulheres podem sofrer um impacto em recorrência de sua posição 

socioeconômica, pois o nível de saúde das pessoas pode ser resultado da estratificação social 

que configura determinado contexto (ZIONE; WESTPHAL, 2007). Portanto, as 

desigualdades econômicas expressas pela posição que as mulheres vendedoras ambulantes 

ocupam na estratificação social, podem determinar desigualdades de acesso aos fatores que 

influenciam em boas ou más condições de saúde, aumentando as iniquidades na área. 

 Por meio da análise dos resultados de pesquisa, obtivemos um panorama da posição 

que as trabalhadoras informais deste estudo, ocupam no mundo social. Pode-se dizer que as 

vendedoras ambulantes não são apenas trabalhadoras, mas em sua maioria, 77,6 %, são mães, 

que dispensam cuidados essenciais aos seus filhos. E estes, por sua vez, em 81,1 % dos casos, 

estabelecem uma relação de dependência financeira com suas mães. (Tabela 1a) 

 É importante ressaltar que quase a metade dessas mulheres não vivem em companhia 

de cônjuge ou parceiro, sendo em 92,2% dos casos, responsáveis financeiras pelos dispêndios 

no âmbito familiar. Deste total, 50,5%, declaram ser as principais responsáveis pelo sustento 

de suas famílias. Ou seja, uma das características do grupo de vendedoras ambulantes 

estudado, é ser chefe de família. (Tabela 1a). 

 Retomando que grande parte das vendedoras ambulantes de nosso estudo recebem até 

um salário mínimo, e que uma das características do grupo é ser chefe de família, observamos 

uma semelhança entre o perfil das mulheres entrevistadas em nossa pesquisa, com o perfil de 

mulheres chefes de família no contexto brasileiro, apresentado em um estudo realizado pelo 

IPEA. Tal estudo, aponta que 69 % das famílias brasileiras chefiadas por mulheres ganham 

até um salário mínimo. (IPEA, 2011).  

 Trazendo à discussão a questão da educação, a variável que expressa o grau de 

escolaridade das vendedoras ambulantes, mostrou que há um predomínio de mulheres que 

possuem apenas o ensino fundamental, correspondendo a um percentual de 58,6 % 

(Tabela1a). O que corrobora com as características que representam vendedores ambulantes 

evidenciado em pesquisas, como as apresentadas por Pick, Ross e Dada (2002), Oliveira 

(2009), Iriart (2008) e Nascimento (2013). 

 Contudo, faz-se necessário ressaltar que cerca de 35,3 % das entrevistadas cursaram o 

ensino médio. Portanto, parte das mulheres da pesquisa, fogem a estatística de pesquisas que 
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em relação ao nível de escolaridade, afirmam que os trabalhadores informais têm poucos anos 

de estudo. O que aponta para uma mudança no perfil de escolaridade destes trabalhadores ao 

longo dos últimos anos. Que no Brasil, pode estar relacionada ao sucesso da política de 

universalização da educação no país. 

 Ainda se tratando de questões relativas à educação, em nosso estudo, as mulheres 

vendedoras ambulantes apontam a escolaridade como um dos motivos de ingresso no setor 

informal. Na tabela 1b, observamos que 53,4 % das mulheres responderam que o grau de 

escolaridade atrapalhou sua inserção no mercado de trabalho formal. Contudo, ao 

estratificarmos os grupos de vendedoras ambulantes, comparando-as de acordo com a 

escolaridade em relação as categorias que representam os motivos de ingresso no setor 

informal de trabalho, observamos que não houve diferença significativa entre os grupos. 

 Portanto, independentemente do grau de escolaridade, a distribuição dos motivos de 

ingresso no setor informal foi similar em todos os grupos. Desta forma, não podemos afirmar 

que o baixo grau de escolaridade está associado ao ingresso das mulheres vendedoras 

ambulantes no mercado informal de trabalho. O que vem contrastar com os resultados de um 

trabalho recentemente publicado pela Fundação Getúlio Vargas, com base na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2002-2013), que apresenta o aumento da 

escolaridade como um dos motivos de queda na taxa de informalidade no mercado de trabalho 

no Brasil. Tal pesquisa, ressalta que em 2012, trabalhadores com 11 anos ou mais de estudo 

apresentaram uma chance de 15 pontos percentuais maior de se tornarem trabalhadores 

formais do que aqueles com 8 a 10 anos de estudo, e de mais de 22 pontos percentuais em 

relação aqueles com 4 a 7 anos de estudo (MOURA; FILHO, 2014) 

 No que se refere ao ambiente de trabalho, pode-se dizer, com base no conceito de 

Determinação Social, que a natureza do emprego e as condições de trabalho têm efeitos 

importantes sobre o estado de saúde das pessoas. Quando este conjunto é considerado bom, 

traz ao indivíduo segurança financeira, posição social, desenvolvimento pessoal, auto-estima, 

e protege contra os riscos físicos e psicossociais. Ou seja, a associação entre emprego e boas 

condições de trabalho, se traduzem em características que geram impacto na saúde do 

trabalhador (OMS, 2009). 

 Nesta perspectiva, buscamos elucidar algumas características mais prevalentes no 

ambiente de trabalho das mulheres vendedoras ambulantes. Que perpassam por questões 

ergonômicas e de qualidade de vida no trabalho, emergentes como resultado deste estudo. 
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 Os dados referentes a temperatura ambiental e a poluição do ar no ambiente de 

trabalho, revelam que 94,9 %, e 89,6 %, respectivamente, das vendedoras ambulantes, 

percebem tais aspectos como ruins em seus postos de trabalho.  Os resultados sugerem uma 

insatisfação com a temperatura ambiental prevalente em seus postos de trabalho. Que deve-se 

provavelmente ao predomínio das altas temperaturas na capital fluminense, que assolam 

astrabalhadoras que expõe suas mercadorias em vias públicas.  

 Em relação a poluição do ar, é inegável que esta, encontra-se presente no cotidiano 

carioca, e que de fato àqueles que estão diariamente expostos a poluição, como as vendedoras 

ambulantes, sem dúvida, estarão mais suscetíveis a desenvolver problemas de saúde 

recorrentes da exposição aos poluentes que reconhecidamente, trazem efeitos danosos a saúde 

da população. 

 Neste sentido, ressaltamos que cerca de 64,7% das entrevistadas referiram ardência 

e/ou irritação nos olhos por conta de poeira ou fumaça presentes em seu ambiente de trabalho.  

 Já em relação as variáveis ruído, condições para se alimentar, e para realizar as 

necessidades fisiológicas no trabalho, as mulheres vendedoras ambulantes, caracterizam tais 

aspectos como ruins em seu ambiente de trabalho (Tabela 1b). 

 Ao refletirmos sobre os aspectos que permeiam o ambiente de trabalho das mulheres 

vendedoras ambulantes, apresentados em nosso estudo, é imprescindível destacarmos que no 

Brasil, existem legislações específicas que visam estabelecer parâmetros para que as 

condições do ambiente de trabalho estejam adequadas às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto e segurança, preservando a 

saúde dos mesmos (BRASIL, 1990; BRASIL, 1993). Contudo, tais legislações beneficiam 

somente os trabalhadores formais. Ao compararmos as duas categorias, trabalhadores formais 

e informais, concluímos que a situação de trabalho das mulheres vendedoras ambulantes, 

diverge em muito do que é preconizado pelos órgãos que visam garantir a qualidade de vida e 

saúde da população trabalhadora. Os quais estabelecem a adequação do mobiliário dos postos 

de trabalho, com vistas a proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, definem que 

o nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 65 decibéis, assim como o índice 

de temperatura efetiva no posto de trabalho deve estar entre 20°C e 23°C graus centígrados. 

Ao contrário disso, o que observamos no posto de trabalho das mulheres vendedoras 

ambulantes é que estas passam cerca de 10 horas por dia imersas em um ambiente 
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extremamente barulhento, expostas a radiação solar e calor intenso, além de estarem 

submetidas constantemente a poluição do ar, por trabalharem na rua. Alimentam-se enquanto 

atendem seus clientes, com alimentos trazidos de casa, que permanecem desde o início da 

jornada em temperatura ambiente, sem nenhum mecanismo de conservação.   

 Segundo Strazdins, et al. (2007), sob a ótica dos Determinantes Sociais de Saúde, as 

más condições de trabalho podem incidir sobre a saúde quase da mesma maneira que o 

desemprego. Nesta perspectiva, há de se considerar que a natureza de inserção no mercado do 

trabalho, pode colaborar para o surgimento de morbidades, uma vez que há uma relação entre 

a precariedade laboral e os efeitos sobre a saúde física e mental dos trabalhadores. Como 

apontam os estudos realizados por Artazcoz, et al. (2005), Kim, et al. (2006) e Ferrie, et al. 

(2002). 

 No âmbito da saúde mental, foi possível avaliar em nosso estudo, a relação existente 

entre o estresse, uma condição que demonstra a situação de trabalho vivenciada pelas 

vendedoras ambulantes no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, e a insônia, uma morbidade 

auto referida por mais da metade das mulheres entrevistadas. Ao realizarmos o cruzamento 

dessas variáveis, e analisarmos a correlação entre as mesmas, podemos inferir que a 

incidência de insônia entre o grupo de mulheres vendedoras ambulantes está associada ao 

nível de estresse em seu ambiente de trabalho (Tabela 5). 

 Corroborando com este achado, uma pesquisa realizada com mulheres trabalhadoras 

informais revela que o trabalho informal está positivamente associado ao alto índice de 

sintomas psicológicos na população estudada (SANTANA et al, 1997).   

 Outra questão relevante, que emergiu nos resultados da presente pesquisa, refere-se ao 

acesso aos serviços de saúde. Foi observado que 66,4 % das mulheres fez uso de um ou mais 

serviços de saúde nos últimos doze meses, por conta das morbidades auto referidas. Desse 

total, cerca de 27,3 % das mulheres recorreram a clínicas ou hospitais privados; enquanto 70,1 

% recorreram aos serviços oferecidos nas unidades básicas de saúde ou unidades de pronto 

atendimento do SUS. 

 A partir dessas informações, evidencia-se que as mulheres buscam os serviços de 

saúde, e que essa busca, concentra-se principalmente em unidades básicas de saúde e em 

unidades de pronto atendimento. Ou seja, das 77 mulheres que utilizaram um ou mais serviços 
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de saúde, 54 buscaram unidades básicas de saúde ou serviços de pronto atendimento (Tabela 

6b). 

 Apesar disso, ao analisarmos, separadamente as variáveis que respondem a questões 

relativas a existência de vínculo das vendedoras ambulantes as unidades básicas de saúde 

(UBS) e/ou unidade de saúde da família (ESF), e a frequência com que as mesmas 

comparecem a essas unidades de saúde, percebemos algumas inconsistências. Assim sendo, 

embora os dados revelem que 63,8 % das trabalhadoras informais possuem cadastro seja na 

UBS ou ESF, somente 16,2 % frequentam tais unidades de saúde regularmente (Tabela 6c). 

Além disso, em relação aos motivos de não utilização dos serviços de saúde, mesmo havendo 

a necessidade, 70,7 % das mulheres responderam que um dos motivos pelos quais deixam de 

ir as unidades de saúde é a falta de tempo. Pois, os horários de atendimento são incompatíveis 

com o seu horário de trabalho, dificultando o acesso aos serviços de saúde (Tabela 6b). 

 Desta forma, entendemos que o percentual de 70,1 % de mulheres que dizem recorrer 

aos serviços oferecidos nas unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento do 

SUS (Tabela 6b), na verdade, refere-se quase que exclusivamente à busca pelos serviços de 

pronto atendimento. Pois, segundo as mulheres, os serviços eletivos, que ocorrem por 

marcação de consulta são incompatíveis com seus horários de trabalho, demonstrando que as 

mulheres não possuem um acompanhamento de sua saúde a nível primária, ao contrário disso 

recorrem as emergências em situações agudas. 

 Diferencias de utilização de serviço de saúde entre trabalhadores formais e informais 

já foram evidenciados anteriormente. De fato trabalhadores sem proteção social tem menos 

acesso aos serviços de saúde. Acredita-se contudo, que este diferencial no acesso aos serviços 

de saúde, relaciona-se à cobertura por planos privados de saúde, por aqueles que possuem 

carteira assinada. (GIATTI, 2008). Se opondo ao que observamos em nosso estudo, pois tal 

diferença de utilização dos serviços de saúde apresenta relação principalmente com a carga 

horária de trabalho das mulheres vendedoras ambulantes. 

 O estudo realizado apresentou algumas limitações importantes. Dentre elas, a 

dificuldade de estabelecer associações diretas entre as morbidades auto referidas com as 

condições de trabalho, devido a escolha do desenho de pesquisa. Sugiro a adoção de métodos 

estatísticos e desenhos epidemiológicos, em estudos futuros, capazes de acompanhar a 
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evolução de saúde desses trabalhadores informais, afim de estabelecer o nexo causal entre a 

morbidade e as condições de trabalho. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 O trabalho desenvolvido nesta dissertação de mestrado buscou compreender melhor 

quais as condições de vida, trabalho e saúde de mulheres vendedoras ambulantes, que 

realizam suas atividades laborais no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Tais aspectos foram 

analisados por meio das condições socioeconômicas, condições de trabalho e condições de 

saúde auto referida pelas mulheres participantes deste estudo, que emergiram como categorias 

que atravessam o processo-saúde-doença, e podem ser tratadas como fatores condicionantes e 

determinantes de Saúde.  

 Imbuídos pelo conceito de Determinação Social, entendemos que as características 

socioeconômicas, assim como as condições de trabalho são reconhecidas por seus importantes 

efeitos sobre a saúde e a doença. A partir da análise do contexto social é possível estimar a 

distribuição dos riscos, e potencialidades de saúde.  

 Por meio desta pesquisa, apreendemos um pouco mais do cotidiano das mulheres 

sujeitos deste estudo, que apresentam para nós, o “ser vendedora ambulante” como uma opção 

de vida, que torna viável o seu sustendo, e de sua família. Em contra partida, por seu modo de 

inserção no mercado de trabalho, as mulheres vendedoras ambulantes se submetem a 

condições laborais que as obrigam a deixar em segundo plano todas as demais reivindicações 

de vida e trabalho, inclusive os cuidados com sua saúde.  

 O reflexo disto, é percebido justamente pela presença de morbidades auto referidas, e 

pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde em decorrência de sua condição de 

trabalhadora informal. Que por não possuir uma jornada de trabalho definida, seu ritmo de 

trabalho é determinado pelo movimento de clientes. Desta forma, acabam assumindo uma 

carga horária de trabalho extensa, sustentada pelo fato de não possuir renda fixa. 

 Como um ciclo vicioso, as muitas horas de trabalho por dia, para garantir uma renda 

melhor, resulta em dificuldade de acesso aos serviços de atenção à saúde. Pois, frequentar a 
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unidade de saúde, significa para a mulher vendedora ambulante, perder um dia de trabalho, 

por isso, acabam priorizando o trabalho, e adiando os cuidados com a saúde. 

 Apesar de referirem dores musculares, de cabeça, varizes e insônia, a maioria das 

mulheres vendedoras ambulantes, não reconhecem que suas atividades de trabalho podem 

estar relacionadas com tais morbidades. O reconhecimento da existência do risco de 

adoecimento, identificados na realização do trabalho, se apresentou como algo que tende a ser 

naturalizado pelas mulheres. O adoecimento acontece porque tem que acontecer, e não por 

estarem relacionados ao seu modo de vida e trabalho. É comum entre as vendedoras 

ambulantes, considerar as morbidades auto referidas, como algo sem relevância para sua 

saúde. Sendo este portanto, um dos motivos de não utilização dos serviços de saúde. 

 Além disso, destacamos que as mulheres vendedoras ambulantes não percebem o quão 

precárias são suas condições de trabalho, no âmbito da informalidade. Elas entendem que o 

fato de ter que pagar para fazer uso do banheiro, se alimentar enquanto atende seus clientes, 

sem pausas destinadas a este fim, assim como que a falta de segurança em seus postos de 

trabalho, são aspectos inerentes ao seu no ambiente laboral, sendo visto como algo natural.  

 Num contexto de marginalidade, desigualdade e notória assimetria das condições 

sociais, percebemos neste estudo, que as mulheres vendedoras ambulantes estão imersas no 

desconhecimento dos mecanismos de proteção à saúde do trabalhador no contexto do SUS. 

 Os resultados da pesquisa demonstram a necessidade de maior divulgação e discussão 

da ampliação dos direitos trabalhistas e sociais no âmbito da informalidade, e da construção 

de políticas públicas que contemplem a segurança e saúde dessas trabalhadoras, dando maior 

visibilidade social a uma atividade que não tem tido destaque, cujos riscos à saúde a ela 

vinculados não têm sido investigados e identificados. 

Acreditamos que este estudo alcançou os objetivos propostos inicialmente pela 

pesquisa. Uma vez que contribuiu para um maior conhecimento das condições que permeiam 

a vida, o trabalho e a saúde das mulheres vendedores ambulantes, no contexto do trabalho 

informal. 

 A partir deste conhecimento, é possível perceber, sob a ótica da saúde ocupacional, 

que para alcançar o desenvolvimento de ações de atenção integral à saúde das trabalhadoras 

envolvidas neste estudo, é necessário a realização de mudanças estratégicas nas formas de se 
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ofertar saúde a população, para que se possa contemplar a complexidade das relações 

trabalho-saúde no âmbito da informalidade. 

Neste sentido, o presente estudo propõe, na perspectiva de superar desigualdades 

sociais e de saúde, que seja incorporado à prática dos profissionais de saúde, a identificação e 

registro da situação de trabalho e da ocupação dos usuários das unidades e serviços de atenção 

primária em saúde. A fim de potencializar a relação precoce entre o trabalho e o problema de 

saúde apresentado pelo usuário, para fins de diagnóstico e notificação dos agravos 

relacionados ao trabalho. Tornando possível o conhecimento da situação de saúde dos 

profissionais inseridos no setor informal da economia, até então desconhecida. 

É preciso lembrar acima de tudo, que os serviços de saúde, assim como os 

profissionais que exercem suas atividades de cuidado no âmbito do SUS, devem estar 

preparados para atender aos trabalhadores inseridos na economia informal, que por vezes, 

apresentam dificuldades de acesso aos serviços por conta de sua carga horária de trabalho. 

Nesta perspectiva, é possível se pensar na criação de horários alternativos para atender estes 

trabalhadores, na tentativa de não exclui-los do direito à saúde, devido a sua condição de 

trabalho. 

Do mesmo modo, a produção de protocolos e manuais de orientação para os 

profissionais de saúde voltados a conteúdos de saúde do trabalhador, configura-se como 

importante estratégia de capacitação e de educação permanente. Tornando o atendimento nos 

serviços de saúde mais humanizados, compreendendo o indivíduo a partir de seu contexto 

social, numa abordagem integral.  

Na esfera do ensino, o presente estudo contribui no fomento de discussões acadêmicas 

sobre a presente temática, enriquecendo o conhecimento de discentes e docentes, nestes 

espaços de troca. Estimulando a formação de grupos de trabalho, comprometidos em 

investigar a situação de saúde e possíveis eventos correlatos as atividades desenvolvidas por 

trabalhadores informais. 

Em relação à coleta de dados, uma limitação que pode ser levantada, diz respeito aos 

custos desta etapa do processo. Por ser uma pesquisa sem financiamento, houve muita 

dificuldade para se montar a equipe de pesquisa, que não foi remunerada pelo trabalho de 

campo, mas, apenas recebeu da pesquisadora principal uma ajuda de custo para sanar os 

gastos com alimentação e deslocamento, durante o período de coleta de dados. 
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Vale observar que, sendo o universo aqui estudado, representado apenas por mulheres, 

não houve a possibilidade de comparar os grupos de acordo com o sexo, restringindo de certa 

forma, as discussões das relações de gênero no âmbito do trabalho informal, neste estudo. 

Destacamos que os questionamentos e proposições aqui levantados, referentes a saúde 

das mulheres trabalhadoras informais, assim como suas condições de vida e trabalho, estão 

longe de serem esgotados nesta dissertação. Lembramos que nesta área do conhecimento, há 

uma escassez de estudos que comtemplam a realidade de trabalho dos vendedores ambulantes, 

reforçando a necessidade de realização de pesquisas científicas que agreguem conhecimento à 

área. Afim de buscar melhoria na qualidade de vida de milhares de cidadãos brasileiros, que 

hoje vivem à sombra de direitos sociais e trabalhistas que foram instituídos pela Constituição 

Federal Brasileira. 
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APÊNCICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Dados de identificação 

 

Título do Projeto: As condições de saúde de mulheres vendedoras ambulantes: Uma análise à 

luz dos Determinantes Sociais de Saúde. 

Pesquisador Responsável: Débora Cristina de Almeida Mariano Bernardino 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2629-9464 - (21) 2629-9493 - (21)2629-9496 

Nome do voluntário:  

___________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                              R.G. __________________________ 

   

        

   A Sr.ª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa” As condições de vida, 

trabalho e saúde de mulheres vendedoras ambulantes: Um estudo observacioanl.”, de 

responsabilidade da pesquisadora Débora Cristina de Almeida Mariano Bernardino. A 

realização desta pesquisa justifica-se e por se fazer necessário o conhecimento da realidade de 

trabalho e das condições de saúde, de uma importante classe de mulheres trabalhadoras da 

sociedade brasileira, as vendedoras ambulantes. Tornando possível a melhoria do atendimento 

às necessidades de saúde dessas mulheres. Os objetivos da pesquisa são: descrever o perfil 

epidemiológico e analisar as as condições de vida, trabalho e saúde das vendedoras 

ambulantes no contexto do trabalho informal, relacionando-as com conceito de Determinantes 

Sociais de Saúde. Sua participação é muito importante e ela se dará por meio da resposta a um 

questionário que contém perguntas como: onde mora? qual seu estado civil? qual sua idade? 

ou seja, alguns dados gerais do pesquisado, e ainda perguntas sobre suas condições de 

trabalho e suas condições de saúde. Essas perguntas serão feitas e preenchidas no papel pela 

própria pesquisadora e sua equipe. Se preferir, poderá agendar um momento do dia e/ou lugar 

que julgar mais adequado para responder ao questionário de pesquisa, afim de evitar qualquer 

tipo de constrangimento. Os benefícios esperados são que através das informações fornecidas, 

os profissionais de saúde possam compreender melhor a realidade de saúde e trabalho desse 
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grupo de mulheres, podendo contribuir para melhoria da mesma. Caso a senhora tenha 

dúvidas ou necessite de maiores informações como: procedimentos, benefícios e outros 

assuntos relacionados a pesquisa, pode nos contactar por meio dos telefones e endereço 

informados no início desta folha. Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o 

pesquisador responsável, comunique o fato à Comissão de Ética em Pesquisa do HUAP: Rua 

Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. Niterói - Rio de Janeiro, 

RJ.Telefones: (21) 2629-9189/(21) 7621-2867. Gostaríamos de esclarecer que sua 

participação é totalmente voluntária, podendo recusar-se a participar, ou mesmo desistir a 

qualquer momento sem qualquer prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as respostas do 

questionário serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e que sua identidade será 

preservada. 

 

Eu, ______________________________________, RG nº_____________________, declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

 

Rio de Janeiro, _____ de ____________ de _______ 

 

________________________________________________ 

 Nome e assinatura do participante da pesquisa            

                

________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

 
 
 

 

 

 

 

P1. Qual é a sua Idade: ________ Anos 
 

P2. Cor da Pele 

 1. Branca 2. Preta 3.Amarela 4. Pardo  5. Indígena 
 P2.  

 

P3. Vive em companhia de cônjuge ou companheiro? 

 1. Sim 2. Não 

 

               P3.  

P4. Estado Civil 

1. Solteira  2. Casada  3.Separada 4. Divorciada  5.Viúva 
 P4.  

 

P5. Tem filhos? 

1. Sim, siga P5.a 2. Não (passe P6) 

 

               P5.  

P5.a. Eles dependem financeiramente e/ou de seus cuidados? 

 1. Sim, siga P5.b 

    P5.b. Quantos: ________  

    P5.c. Você teve seu (s) filho (s) trabalhando como     

vendedora ambulante? 

 1. Sim                                                                          

P5.d. Fez pré-natal?     

1. Sim, siga P5.e 

                       

1. Sim                                                                                                   

                                   

2. Não 

 

               P3.  

    P5.e. Quantas consultas em média? 

2. Não (passe P.5.c) 

 
 
 
 

2. Não      

 

2.  Não (passe P6 ) 

 

               P5.a  

               P5.c  
 

P5.b 
 
 P5.c 

 

               P5.d  

1. Uma-Duas 2. Duas-Três  3. Três-Cinco 4. Seis ou mais 

 

   
 
             

 
 

P5.e  

P5.f Seu pré-natal foi realizado no SUS?  

1. Sim 2. Não 

 

               P5.f  

P6. É responsável por idosos (acima de 65 anos) que moram com você? 

 

CONDIÇÕES DE SAÚDE DE MULHERES VENDEDORAS  
AMBULANTES – CENTRO- RJ 2014 

 

Condições Socioeconômicas 

               P1.  

LOCAL DE COLETA:  
QUESTIONÁRIO Nº:  
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1. Sim 

    

P7. Quantas pessoas moram em sua residência 

(contando com você)? _______      

  

P8. Qual seu grau de escolaridade 

2. Não 
 

P6.  

P7.  

1. 
Analfabeto 

 

  2. Fundamental  3.Ensino Médio 

                       

  
  4. 

Superior 

 P8.  

P9. Tem água encanada em seu domicílio? 

1. Sim 2.                P9.  

P10. Tem esgoto a céu aberto próximo a seu domicílio? 

1. Sim 

     
P11. O lixo em seu domicílio é:  

2. Não 

 

               P10.  

1. Coletado 

serviço limpeza 
todos os dias 

      2. Coletado 

serviço limpeza  
3 dias ou + 

     3.Jogado em 

terreno baldio/ rio 

  4. Enterrado/ 

Queimado  

 5.Outro 

destino 

 P11.  

 

P12. Você é responsável pelo pagamento de sua moradia e despesas da família? 

P14. Quantos cômodos seu domicílio possui?   ________                                                          

 

P15. Quantos cômodos servem de dormitório para os moradores? _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sim, siga P12.a 

 
P12.a Em relação as despesas, você é: 

1. Principal responsável                                                     

2. Responsável Parcialmente 

   

P13.  Seu domicílio é:                                         

1.Casa/Apartamento         

P13.a 

                    P12.                      2. Não (passe P13) 

               P12.a   

               P13.  

 
 
 
 
 

2. Conj.Habitacional   3. Cortiço/ Barraca 

 

1. Próprio  
 

 
               P13.a  2. Alugado/financiado       3. De posse/ invasão 

         
       

P14.  

               P15.  
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P16. Classificação Econômica: 
 

 Você tem em casa?  
         Quantos? 

Não 
tem 

TEM 

1 2 3 4 + 

Televisão em cores      

Rádio      

Banheiro      

Automóvel      

Empregada mensalista      

Máquina de lavar      

Videocassete e/ou DVD      

Geladeira      

Freezer (aparelho 
independente  
ou parte da geladeira duplex)      

 
 
 
  
   
 
 
 

   Grau de instrução do chefe da família: 

0. Analfabeto/até 3º série Fundamental                     4. Ensino Médio Completo                                                                            

1. 4º série Fundamental 

2. Ensino Fund. Completo- Méd. Incompleto            8. Superior Completo   

  

P16.PONTOS 
 
CLASSE 
ECONÔMICA 

 

P17. Renda média mensal como vendedora ambulante? 

1.Até          2.  R$ 724,00                     

R$724,00                  R$ 1448,00 

  3.     

R$1448,00-
R$2172,00 

 4.  

R$ 2172,00-  
R$ 2896,00             

 5. 
R$ 2896,00- 
R$ 3620,00             

6.  

R$ 3620,00  

ou mais 

 P17  

 P18. Presença de outra fonte de renda? 

1. Sim 2. Não 

 

               P18.  

P18.a Caso a resposta tenha sido sim, qual é a fonte? (passe P19) 

1. Pensão 

Alimentícia  

2. 

Aposentadoria  

3.Afastamento 

do emprego formal 

4. Outros 

___________ 

  P18.a  

 
P19. Em seu trabalho você é:  

1. Proprietário do posto 

de venda  

 
 

2.Sócio do Posto de Venda            3. Empregado 

                                                                 Remunerado 
 

               P19.  

P20.Possui carteira de trabalho assinada? 

1. Sim 2. Não 

 

               P20.  

P21. Paga o INSS? 

1. Sim  

     

2. Não                P21.  

 
 

Não 
tem 

TEM 
 

1 2 3 4  + 

TV 0 1 2 3 4 A|___| 

Rádio 0 1 2 3 4 B|___| 

Banheiro 0 4 5 6 7 C|___| 

Automóvel 0 4 7 9 9 D|___| 

Emp mensal 0 3 4 4 4 E|___| 

Máq de lavar 0 2 2 2 2 F|___| 

Vídeo/DVD 0 2 2 2 2 G|___| 

Geladeira 0 4 4 4 4 H|___| 

Freezer 0 2 2 2 2 I|___| 
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P21.a Em caso afirmativo, referente a quantos salários? 
_____________ 

 

 

               P21.a  

P22. Teve emprego formal antes dessa ocupação? 

1. Sim, siga P23.a 

   P22.a. Por quanto tempo? ________________(anos) 

2. Não(passe 23) 

 

               P22.  

 P22.a  

 
As questões a seguir referem-se aos Motivos de ingresso no setor informal de trabalho?  

P23.Desemprego 

1. Sim 2. Não 

 

               P23.  

P24.Melhor perspectiva de Rendimento?  

1. Sim 2. Não 

 

               P24.  

P25. Baixa grau de escolaridade? 

1. Sim 

     P26. Idade ? 

2. Não 

  

               P25.  

1. Sim 

Outros______________________ 

 

2. Não 

 

               P26.  

 
 
 

 
P27. Carga horária de trabalho:   _____ Horas/ dia 

 
P28. Você trabalha quantos dias na semana:  _____ 
 
P29. Tempo de Trabalho nesta ocupação: _____ anos ____ meses 

 
P30. Tempo de deslocamento para o trabalho em média: _____ minutos 
 
P31. Número de conduções que utiliza para chegar ao trabalho? 

1. Nenhuma 2. Uma  3. Duas 4. Três ou mais 
  P31  

 
P32. Já sofreu algum tipo de acidente de trabalho enquanto vendedora ambulante (caiu ou se feriu no período de 

trabalho ou trajeto)? 

1. Sim 2. Não 

 

               P32.  

Desde que você é vendedora ambulante, precisou se afastar do trabalho por motivo de: 
P33. Acidente 

1. Sim, siga P33.a  

P33.a Por quanto tempo em média permaneceu afastado 

do trabalho? _____ dias  

2. Não (passe P34) 

 
 

               P33.  

               P33.a  

Condições de trabalho 

               P27.  

               P28.  

 
               

P29.  

 
               

P30.  
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P34. Gravidez 

1. Sim, siga P34.a  

 
P34.a Por quanto tempo em média permaneceu 

afastado do trabalho? _____ dias 
 

2. Não (passe P35) 
 

               P34.  

               P34.a  

P35. Doença 

1. Sim, siga P35.a  

 
P35.a Por quanto tempo em média permaneceu 

afastado do trabalho? _____ dias 
 

2. Não (passe P36) 
 

               P35.  

          
      

P35.a  

P36.Você considera que trabalhar na rua é mais perigo do que em lugar fechado?  

1. Sim 2. Não 

 

               P36.  

P37.Sofreu algum tipo de violência como assalto/furto? (levaram sua mercadoria sem pagar) 

1. Sim 2. Não 

 

               P37.  

 
As questões seguintes referem-se aos aspectos de seu ambiente de trabalho. Classifique de acordo com os critérios 
estabelecidos, como você identifica tais aspectos, baseado em sua experiência por trabalhar na rua.  

 1.Bom (a)                2.Nem bom (a) e, nem ruim                     3.Ruim         1 2 3 

P38.  Poluição do ar    P38.  

P39. Temperatura ambiental    P39.  

P40.  Ruído    P40.  

P41. Condições para realizar as necessidades fisiológicas 
eeeee()(eliminaçvesveevesveiiiiippppppintestinais) 

   P41.  

P42. Condições para se alimentar    P42.  

P43.  Ingesta de líquidos    P43.  

P44.  Postura na jornada de trabalho (ao final do expediente sente-se confortável?)    P44.  

 
 
As questões seguintes referem-se aos aspectos pertinentes ao exercício de seu trabalho. Classifique de acordo com os 
critérios estabelecidos, com que frequência você identifica a ocorrência desses aspectos:  

 1.Nunca                  2.Uma vez ou outra                                  3 Sempre       1 2 3 

P45. Conflitos com colegas de trabalho    P45.  

P46. Estresse no trabalho    P46.  

P47. Cansaço /Falta de Disposição    P47.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Você apresentou alguma (s) das morbidades a seguir nos últimos doze meses? 

P48. Dores musculares 
1. Sim 2. Não 

 
               P48.  

 

Condições de saúde auto referida 
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P49. Lombalgia 
1. Sim 2. Não 

 
               P49.  

P50. Inchaço nas pernas 
1. Sim 2. Não 

 
               P50.  

P51. Varizes 
1. Sim 2. Não 

 
               P51.  

P52. Dores de cabeça 
1. Sim 2. Não 

 
               P52.  

P53. Insônia 
1. Sim 2. Não 

 
               P53.  

P54. Ansiedade/ Depressão/ problemas emocionais 

que a causa tenha sido o trabalho 
1. Sim 2. Não 

 
               P54.  

P55. Diabetes 
1. Sim 2. Não 

 
               P55.  

P56. Pressão alta 
1. Sim 2. Não 

 
               P56.  

P57. Alergias  
1. Sim 2. Não 

 
               P57.  

P58. Prisão de ventre 
1. Sim 2. Não 

 
               P58.  

P59. Diarréia 
1. Sim 2. Não 

 
               P59.  

P60. Anemia 
1. Sim (Siga 63)                              2. Não (siga 63) 
 
    P61. Qual motivo? __________________                                                               

                            3. Não sei (siga 61) 

               P60.  

P61.  

P62. Tontura                                                                                                                                                  
1. Sim 2. Não 

 
               P62.  

 
P63. Ardência/irritação nos olhos por conta de poeira ou fumaça 

1. Sim 2. Não 
 

               P63.  

P64. Problemas auditivos 
1. Sim 2. Não 

 
               P64.  

P65. Problemas respiratórios (por conta da quantidade de poeira ou fumaça presente na rua) 
1. Sim 2. Não 

 
               P65.  

P66. Problemas digestivos 
1. Sim 2. Não 

 
               P66.  

P67. Problemas cardíacos 
1. Sim 2. Não 

 
               P67.  

P68. Você utilizou algum serviço de saúde por conta do problema referido? 

1. Sim, qual? (Siga 69) 2. Não (passe 72) 
 

               P68.  
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P69. Clínica ou hospital Privada 
1. Sim 2. Não 

 
               P69.  

P70. UBS/ESF/UPA 
1. Sim 2. Não 

 
               P70.  

P71. Hospital Público 
1. Sim 2. Não 

 
               P71.  

 
 Você precisou utilizar o serviço de saúde e não foi por motivo de: 
P72. Não ter dinheiro 

1. Sim 2. Não 
 

               P72.  

P73. Distância/ dificuldade de transporte 
1. Sim 2. Não 

 
               P.73  

P74. Horário incompatível com o trabalho/Demora no atendimento  
1. Sim 2. Não 

 
               P74.  

P75. Por ser algo simples, sem muita importância 
1. Sim 2. Não 

 
               P75.  

 Outros __________________ 
 
P76. Você faz uso de alguma medicação regularmente? 

1. Sim 2. Não 
 

               P76.  

P77. Possui cadastro/prontuário em alguma UBS ou ESF  
1. Sim 2. Não 

 
               P77.  

P77a. Caso a resposta tenha sido sim, você frequenta regularmente alguma dessas unidades de saúde 
 mencionadas?  

1. Sim 2. Não 
 

               P77.a  

 
P78. Possui plano de Saúde?  

1. Sim 2. Não 
 

               P78.  

P79.Já fez exame preventivo (Papanicolau)? 
1. Sim (siga 80) 2. Não (passe 81) 

 
               P79.  

P80. Há quanto tempo foi realizado o último exame(em meses)? 

1. Últimos 12  2. 12-24 3.24-48 4. 48 ou mais   P80.  

P81.Vai ao dentista? 
1. Sim 2. Não 

 
               P81.  

P82. Há quanto tempo foi a última consulta odontológica (em meses)?  

1. Últimos 12  2. 12-24 3.24-48 4. 48 ou mais   P82.  

 
P83. Faz algum tipo de atividade física regular? 
1. Sim                                                                            2. Não 
 
P84. Em que medida você tem oportunidade de atividades de lazer? 

1. Nunca 2. Quase nunca 3. Uma vez ou 
outra   

4. Quase 
sempre   

        5. Sempre        P84.  

 
P85. O que você considera como atividade de lazer? _____________________            
 

 

               P.83.  

               P85.  
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