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Resumo: Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os 
DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e 
comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de 
risco na população. O objetivo deste trabalho foi observar as condições de vida dos 
moradores da comunidade Mangabeira, onde se situa o Aterro Sanitário do município de 
Arapiraca/AL,comparando com as determinantes sociais e ao mesmo tempo construindo 
uma criticidade a essas determinantes, ou seja, um atento especial para riscos físicos, 
biológicos e sociais que a população da comunidade convive diariamente. Este relato foi 
realizado a partir das atividades da disciplina de Metodologia Cientifica aplicada a Saúde do 
2º Período do Curso de Enfermagem da UFAL Campus Arapiraca, foi possível observar que 
quem vive e se sustenta através da coleta de material reciclável e alimentos no Aterro 
Sanitário de Arapiraca está muito fragilizado em todos os aspectos, tais como: os problemas 
socioeconômicos, culturais e ambientais gerais. Essas situações calamitosas são facilmente 
notadas, mesmo com visitas somente de observação como foi feito. Medidas simples podem 
prevenir e melhorar as condições de vida dos moradores da comunidade, que são ofertas 
assistencialistas especiais, como a atuação de profissionais e equipe de saúde na 
comunidade para acompanhamento e melhoria de vida dos moradores e uma atuação 
importante da assistência social e por fim a intervenção da Prefeitura no que se refere aos 
trabalhadores autônomos no caso da prevenção e segurança no trabalho,incluindo o uso de 
EPI’s no campo. 
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Abstract: For the National Commission on Social Determinants of Health (CSDH), the DSS 
are the social, economic, cultural, ethnic, racial, psychological and behavioral factors that 
influence the occurrence of health problems and their risk factors in the population. The aim 
of this study was to observe the living conditions of the residents of the community 
Mangabeira, where the landfill the city of Arapiraca / AL is located, compared with the 
social determinants while building a criticality to these determinants, ie, an attentive 
especially for physical, biological and social risks that the community's population lives 
daily. This report was conducted from the activities of the discipline of Scientific 
Methodology applied to the 2nd Period of Nursing UFAL Health Campus Arapiraca, it was 
observed that those who live and sustains itself by collecting recyclable material and food in 
Landfill Arapiraca is very weak in all aspects, such as socio-economic, cultural and general 
environmental issues. These dire situations are easily noticed, even with visits only watching 
how it was done. Simple measures can prevent and improve the conditions of life of 
community residents who are welfare special offers such as the work of professional staff 
and community health for monitoring and improving the lives of residents and an important 
role of social assistance, and finally the intervention of the Municipality with regard to self-
employed in the case of prevention and safety, including the use of PPE in the field. 
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