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RESUMO 
 
 
Introdução: A pesca artesanal está tradicionalmente ligada às comunidades costeiras, que fazem 
desta prática um estilo de vida e uma ferramenta de sustento. A despeito de sua relevância econômica 
e social, a pesca artesanal está associada às condições precárias de trabalho, longas jornadas e 
utilização de ferramentas de simplicidade técnica. Ademais, esses trabalhadores estão expostos a 
vários riscos no seu cotidiano que potencializam o surgimento de doenças ocupacionais. Objetivo: 
Identificar e descrever o perfil socioedemográfico, o histórico laborativo da atividade pesqueira e as 
comorbidades que mais acometem a saúde desses pescadores artesanais/ marisqueiras. Metodologia: 
Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal realizado com 248 pescadores e/ou 
marisqueiras residentes em Santiago do Iguape, Bahia. Utilizou-se questionário estruturado e 
padronizado para coleta dos dados que aconteceu entre abril e junho de 2017. Resultados: A idade 
dos entrevistados variava entre 20 a 70 anos. A média de idade foi de 38,79 anos, a maioria 
170(68,55), do sexo feminino. A renda mensal foi em geral baixa, sendo a média de R$ 275,76, 
(88,31%), referiram que essa renda não é suficiente para o sustento. Entre as patologias auto 
referidas, 95,16% dor musculoesquelética, 65,32% dor de cabeça, 38,31% relataram ter rinite 
alérgica, 22,18% hipertensão e outras. Discussão: Os resultados encontrados permitiram traçar um 
perfil sociodemográfico dos pescadores artesanais, pôde-se perceber caraterísticas tais como: 
trabalho de organização familiar, não técnica, precocidade do trabalho (trabalho infantil), divisão de 
trabalho por gênero e duplas jornadas de trabalho no tocante às mulheres marisqueiras, corroborando 
com os estudos já realizados. Conclusão: Dessa forma, foi possível verificar a participação ativa da 
mulher na geração de renda para a família e a vulnerabilidade que pescadores e/ou marisqueiras 
artesanais estão expostos no ambiente de trabalho. No qual, as características próprias do exercício 
laboral aumentam a chance de desenvolvimento de doenças impactando negativamente a vida desses 
trabalhadores. 
 
Palavras-chave: 1. Pescadores artesanais; 2. Saúde do Trabalhador; 3.Determinantes de saúde. 
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ABSTRACT 

Introduction: Artisanal fishing is traditionally linked to coastal communities, which make this 
practice a lifestyle and livelihood tool. Despite its economic and social relevance, artisanal fishing is 
associated with precarious working conditions, long working hours and the use of tools of technical 
simplicity. In addition, these workers are exposed to several risks in their everyday life that 
potentiate the emergence of occupational diseases. Objective: To identify and describe the 
socioedemographic profile, the labor history of the fishing activity and the comorbidities that most 
affect the health of these artisanal / seafood fishermen. Methodology: This is a cross-sectional 
epidemiological study carried out with 248 fishermen and / or shellfish residents in Santiago do 
Iguape, Bahia. A structured and standardized questionnaire was used to collect the data that 
happened between April and June of 2017. Results: The interviewees' ages ranged from 20 to 70 
years. The mean age was 38.79 years, the majority 170 (68.55), female. The monthly income was in 
general low, being the average of R $ 275.76, (88.31%), said that this income is not enough for the 
sustenance. Among the self-reported pathologies, 95.16% musculoskeletal pain, 65.32% headache, 
38.31% reported having allergic rhinitis, 22.18% hypertension and others. Discussion: The results 
found allowed to draw a sociodemographic profile of the artisanal fishermen, it was possible to 
perceive characteristics such as: work of family organization, non-technical, precocious work (child 
labor), division of labor by gender and double working hours to the women shellfish, corroborating 
with the studies already carried out. Conclusion: In this way, it was possible to verify the active 
participation of women in income generation for the family and the vulnerability that fishermen and / 
or artisanal fishermen are exposed in the work environment. In which, the characteristics of the work 
exercise increase the chance of developing diseases negatively impacting the lives of these workers. 
 
Keywords: 1. Artisanal fishermen; 2. Worker's Health; 3.Health determinants. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, hoje, atuam cerca de um milhão de pescadores artesanais ao longo de todo o 

litoral, com a maior parte concentrada nos estados do Nordeste, é uma das atividades mais antigas 

praticadas em todo o mundo, sendo um meio de subsistência para um grande contingente 

populacional (Pena et al., 2014). Geralmente essas pessoas vivem em comunidades tradicionais, 

praticam a atividade na informalidade do comércio, são grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral 

e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição 

((Pena et al., 2014).  

A pesca artesanal consiste numa atividade de captura peixes ou outros animais aquáticos tais 

como crustáceos, moluscos, entre outros, em rios, lagos ou nos mares com propósitos que vão além 

da subsistência. Tal atividade econômica é muito importante, sendo geradora de várias outras 

atividades em terra (transporte, armazenamento, transformação e venda dos produtos da pesca, 

construção e reparação das embarcações de pesca, construção de artes e utensílios de pesca, etc.) 

empregando uma grande quantidade de pessoas (Afonso-Dias, 2007). 

Segundo dados estimados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), há no Brasil uma 

produção de 1,4 milhões de toneladas em 2011, sendo a pesca extrativista responsável por 553.670 

toneladas. A região nordeste manteve-se como maior produtora, com 454.216,9 toneladas, 

respondendo por 32,5% da produção nacional (MPA, 2011). Estima-se que dessa produção, boa 

parcela seja oriunda da pesca artesanal (Silva, 2014). 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a 

pesca artesanal é responsável por mais da metade dos pescados capturados no mundo, sendo 

responsável por mais de 90% da mão de obra do setor pesqueiro, e desses, as mulheres correspondem 

a 50% do total dos trabalhadores (FAO, 2010). Tais dados dimensionam a relevância dessa atividade 

no país e nos leva e a uma reflexão no que tange a saúde desses trabalhadores, principalmente pelo 

fato de que os estudos epidemiológicos nesse meio ainda são escassos (Rios et al., 2011; Goiabeira, 

2012).  

A legislação brasileira considera a pesca como toda operação, ação ou ato tendente a extrair, 

colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros (Brasil Lei nº 11.959/2009). Nesse 

sentido, todos que estão envolvidos nessa atividade são considerados pescadores. De maneira geral a 

pesca é realizada principalmente pelos homens, que utilizam embarcações e múltiplos petrechos de 

pesca para a captura de peixes, lagostas e camarões. E a mariscagem é exercida, principalmente, 
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pelas mulheres e crianças, nas praias, coroas e nos manguezais, para a extração de moluscos e 

crustáceos (Soares et al. 2009). 

Essas mulheres desenvolvem seus trabalhos seguindo algumas etapas como: coleta, 

transporte, limpeza, pré-cozimento, cata, preparação, ensacamento e venda do marisco. Durante a 

execução dessas etapas, são adotadas posturas ergonômicas estáticas por longos períodos de tempo, 

como: ficar muito tempo em pé, agachada, tronco em flexão e movimentos repetitivos com as mãos 

na cata dos mariscos. Essas posturas antiergonômicas acabam trazendo para essas trabalhadoras, 

lesão por esforços repetitivos e acometimentos osteomusculares (Goiabeira, 2012). 

Embora os pescadores artesanais sejam reconhecidos pela Lei nº 8.213/91 da Previdência 

Social como segurados especiais a qual garante alguns benefícios, como: aposentadoria por idade ou 

invalidez, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte e auxílio reclusão. Tais direitos 

estão condicionados a documentações comprobatória da situação de saúde dos segurados emitidos 

por profissionais no atendimento e atenção à saúde, devido a grande maioria das vezes ao 

desconhecimento por parte dos profissionais e o próprio trabalhador dos riscos às doenças 

ocupacionais que estão expostos (Pena et al, 2011).  

Assim, a despeito de sua importância, a pesca artesanal está associada a condições precárias 

de trabalho, longas jornadas e riscos potenciais para a saúde. Geralmente, esses pescadores 

desenvolvem seu trabalho se expondo a vários riscos prejudiciais à saúde como: radiação solar, frio, 

calor, excesso de umidade e lama nos manguezais, altas pressões, riscos ergonômicos, riscos 

biológicos, químicos, entre outros (Pena et al, 2014). Devido a isto, várias comorbidades acabam 

acometendo a saúde desses trabalhadores e trabalhadoras, como lesões de pele, neoplasias, alergias, 

catarata, dores de cabeça constantes, dermatites, infecções do trato gênito-urinário, afecções 

musculoesqueléticas, entre outras (Rios et al, 2011). 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a pesca artesanal foi reconhecida como 

uma das atividades mais desgastante e perigosa que oferece grande potencial de risco e agravos à 

saúde do homem (Brasil, 2010), o que gera sofrimento físico, prejuízos sociais, laborais, emocionais 

e econômicos.  Ainda sobre os agravos à saúde que esses trabalhadores estão expostos, destacam-se 

também os distúrbios musculoesqueléticos (DME), que é uma condição considerada como 

importante problema de saúde pública e de altos custos (Marras et al, 2009). E está entre as doenças 

ocupacionais mais frequentes em todo o mundo, independente do seu grau de industrialização, 

trazendo grandes agravos à saúde desses indivíduos (Almeida et al, 2017).     

Estudos demonstram a prevalência de DME como parte importante das doenças relacionadas 

a saúde ocupacional e também como principal causa das incapacidades. Indicando grande 

prevalência de distúrbios musculoesqueléticos, principalmente em pescoço, ombro e em membros 

superiores distais em pescadoras artesanais/marisqueiras. (Falcão et al, 2015) (Falcão et al, 2017) 
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Apesar da relevância socioeconômica em torno do tema, observa-se poucos estudos 

epidemiológicos relacionados a pesca artesanal e a saúde dos trabalhadores envolvidos nessa 

atividade.  Portanto, são essenciais novos estudos voltados à compreensão da organização, das 

condições de vida, do trabalho e da saúde desses pescadores e pescadoras. Assim, esse estudo 

justifica-se pela necessidade de dar mais visibilidade a essa camada vulnerável de trabalhadores em 

torno dos seus anseios, das dificuldades de acesso ao sistema de saúde e previdência, ampliar a 

discussão de modo a estimular a formulação de políticas públicas que olhem de forma mais atenta 

para essa população. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar e descrever o perfil 

socioedemográfico, descrever o histórico laborativo da atividade pesqueira e as comorbidades que 

mais acometem esses Pescadores artesanais/ Marisqueiras cadastrados na Reserva Extrativista 

Marinha Baía do Iguape (RESEX) do distrito de Santiago do Iguape, município de Cachoeira, Bahia. 
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IV. METODOLOGIA 
 

Este estudo é um subprojeto de uma pesquisa maior intitulada “Saúde, Ambiente e 

Sustentabilidade de trabalhadores da pesca artesanal”, coordenada pela Professora Dra. Rita de 

Cássia Franco Rêgo. 

 

V. DESENHO DE ESTUDO 
 

Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal realizado com 248 pescadores e/ou 

marisqueiras residentes em Santiago do Iguape, Bahia, Brasil e cadastrados na Reserva Extrativista 

Marinha Baía do Iguape (RESEX) 

 
 
VI. POPULAÇÃO E ÁREA 
 

A Reserva Extrativista Marinha da Baía do Iguape se localiza nas cidades de Maragojipe e 

Cachoeira, no Recôncavo baiano, apresenta um território em torno de 8.117,53 hectares, sendo 

2.831,24 hectares correspondentes a terrenos de manguezais e 5.286,29 hectares a águas internas 

brasileiras. Composta de 20 vinte comunidades praticando a pesca e/ou agricultura, foi criada em 

2000, visa proteger principalmente os ecossistemas de manguezal e aquáticos. 

De acordo com as informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município de Cachoeira possui uma população de 32.026 habitantes, dos quais 15.453 são do sexo 

masculino e 16.573 do sexo feminino (IBGE, 2010). O município é formado por três distritos, sendo 

eles: Cachoeira (Sede), Belém da Cachoeira e Santiago do Iguape (IBGE, 2016). 

A Comunidade Remanescente de Quilombos de Santiago do Iguape, situa-se na Bacia do 

Iguape, a 40 Km do perímetro urbano do município de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia e a 110 

Km da cidade de Salvador, capital do estado. A região, conhecida como Bacia do Iguape, é formada 

pelas comunidades: Dendê, Caonge, Calembá, Engenho da Ponte, Engenho da Praia, Tombo, Calolé, 

Embiara, Engenho da Vitória, Engenho Novo, São Francisco do Paraguaçu, Caimbongo Velho e 

Santiago do Iguape. O conjunto das comunidades da Bacia do Iguape soma aproximadamente sete 

mil habitantes. 

 

 
VII. AMOSTRAGEM 
 

A técnica de amostragem utilizada foi aleatória, estratificada e sem reposição. Os sujeitos 

participantes da pesquisa foram sorteados a partir do total de pescadores artesanais moradores de 

Santiago do Iguape, Bahia cadastrados no banco de dados da Reserva Extrativista Marinha da Baía 

do Iguape, Bahia. 
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Para o cálculo da amostra foi utilizada a prevalência de 50%, erro de 5%. A população total 

(N) de pescadoras artesanais/marisqueiras resultou em uma amostra mínima de 222,3 pescadores 

artesanais de uma população de 537 pescadores. Calculou-se uma margem de perda ou recusa de 

10% resultando em uma amostra final de 248 participantes, conforme fórmula abaixo: 

 

 

VIII. INSTRUMENTO DE COLETAS DE DADOS  

Os dados foram coletados no período de maio a junho de 2017. Antes de responderem o 

questionário, os indivíduos que aceitaram participar do estudo assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, uma anexada no questionário e a outra entregue ao 

entrevistado assegurar-lhe o sigilo das informações. 

 Para coleta dos dados foi utilizado um questionário estruturado e realizadas medidas diretas 

de peso, altura, circunferência abdominal e pressão arterial por uma equipe de entrevistadores 

treinados. Também foi utilizado um instrumento estruturado, validado e transculturado para a língua 

portuguesa no Brasil, o Questionário Nórdico, que dimensiona os sintomas musculoesqueléticos. 

Além disso, previamente, foi aplicado um questionário piloto no mês de novembro de 2016 em 

alguns trabalhadores, para verificar a necessidade de modificações.  

O questionário utilizado incluiu os seguintes itens: identificação, informações gerais 

(aspectos sociodemográficos), histórico laborativo e organização do trabalho; sobre sintomas 

nórdicos; informações de saúde; condutas de compensação; atividade física; comorbidades; 

atividades domésticas; medidas clínicas; qualidade de vida; disfunção; queixas dermatológicas e 

questões ambientais. Com relação ao questionário a maioria das informações foram autorelatados 

pelos entrevistados, com exceção das medidas clínicas. 

As variáveis analisadas neste estudo foram: 

1) Aspectos sociodemográficos que abordam informações contendo idade, sexo, etnia/cor, 

escolaridade, estado civil, quantidade de filhos, renda familiar. 

2) Histórico laborativo e Organização do Trabalho apresentam informações sobre história 

ocupacional atual e pregressa, tempo de trabalho com a pesca/mariscagem, horas de 

trabalho diário, horas de pausas para descanso, horas dedicados as atividades domésticas. 

3) Informações de saúde questiona a frequência de uso de remédio para dor, se sofreu 

alguma fratura, se sente dor de cabeça, se possui doenças crônicas (diabetes, hipertensão, 

artrite reumatoide, hipotireoidismo e sintomas musculoesqueléticos). 

Para realização da coleta de dados utilizou-se os seguintes critérios: 
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1) Os critérios de inclusão estabelecidos foram: pescadores artesanais moradores de Santiago do 

Iguape, Bahia, que estejam exercendo sua profissão no período da pesquisa, com idade igual 

ou maior que 18 anos e que tenham aceitado participar da pesquisa e assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

2) Os critérios de exclusão determinados foram: os trabalhadores da pesca artesanal que não 

estejam exercendo suas atividades laborais no período da coleta de dados por quaisquer 

doenças exceto os distúrbios musculo esqueléticos. 

 

 

IX. ASPECTOS ÉTICOS 
 

O estudo se fundamenta do ponto de vista legal, nas Resoluções da Comissão de Ética em 

Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde (CNS), respeitando os critérios de confidencialidade, 

privacidade e proteção da imagem dos participantes. É conduzido com base na Resolução nº 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, que estabelece as normas para pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

Esta pesquisa foi submetida ao comitê de ética em seres humanos da Faculdade de Medicina 

da UFBA, segundo as normas da Resolução nº 466, de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde. Após aprovação do comitê de ética (ANEXO) os questionários serão aplicados. Antes da 

aplicação dos questionários, os pescadores/marisqueiras foram informados pelo entrevistador sobre 

os aspectos éticos, os objetivos da pesquisa e a instituição responsável. Foi garantida aos 

participantes da pesquisa anonimato, a confidencialidade, a não maleficência e beneficência, a 

autonomia, sem qualquer distinção sócio-humanitária e o direito de desistir da pesquisa caso o 

participante deseje, em qualquer momento, de acordo com os aspectos éticos determinados pela 

Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

 

X. ANALISE ESTATÍSTICA 

 

Foi realizada uma abordagem descritiva após a limpeza dos dados e análise da distribuição e 

em seguida, foram calculadas as frequências simples, as medidas de tendência central (média, 

mediana) e de dispersão (desvio padrão) Os dados foram analisados mediante o pacote estatístico R 

3.4.3 (R Core Team, 2018). 
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XI. RESULTADOS 

 

Os resultados globais quanto à caracterização sociodemográfica dos entrevistados são 

apresentadas na Tabela 1. Como observado, a maioria dos entrevistados era do sexo feminino 170 

(68,55%) e 78 (31,45%), do sexo masculino. No geral, a média de idade foi de 38,79 anos, com 

Desvio Padrão (DP) ± 11,29 anos. A renda mensal média obtida pelos entrevistados foi de R$ 275,56 

(DP ± R$ 185,48). Sendo que aproximadamente 219 (88,31%), referiram que essa renda não é 

suficiente para o sustento, mas encontra nessa atividade alternativa única de sobrevivência. 

Quanto ao nível de escolaridade, 13 (5,24%) não frequentou a escola, 74 (29,84%) dos 

pescadores artesanais só estudaram até o ensino fundamental incompleto (antigo primário), 70 

(28,23%) possui o ensino médio completo, 1 (0,40%) superior incompleto e ninguém tinha ensino 

superior completo. Em relação ao estado civil, 145 (58,47%) afirmaram ser casado (a), amigado (a) 

ou morar junto com o (a) cônjuge, 103 (41,53%) são solteiros (a), separado (a) ou viúvo (a). Dentre 

os entrevistados, 214 (86,29%) declaram ter filhos, desses pescadores (as) têm, em média, 2 filhos 

(DP±2,62) e apenas 34 (13,71%) pessoas declararam não possuir filhos, como mostra a Tabela 1. 

Tabela 1: Características sociodemográficas de Pescadores artesanais/marisqueiras de 
Santiago do Iguape, BA, 2017 (n=248). 

Variáveis quantitativas Média Desvio padrão 
Idade  38,79 11,29 
Quantidade de filhos   2,00    2,62 
Renda familiar (semanal) 68,89 46,37 
Variáveis categóricas  Frequência %  
Sexo 

  Feminino 170 68,55 
Masculino 78 31,45 
Autodeclaração cor/etnia   
Negra 187 75,40 
Branca 4 1,61 
Parda 51 20,56 
Amarela 2 0,81 
Indígena 4 1,61 
Escolaridade   
Não Estudou 13 5,24 
Educação básica 41 16,53 
Ensino fundamental incompleto 74 29,84 
Ensino fundamental completo 14 5,65 
Ensino médio completo 70 28,23 
Ensino médio incompleto 35 14,11 
Superior completo 0 0,00 
Superior incompleto 1 0,40 
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Estado Civil   
Solteiro (a), Separado (a), Viúvo (a) 103 41,53 
Casado (a), amigado (a)/mora junto 145 58,47 
Filhos   
Sim 214 86,30 
Não 34 13,70 
Renda familiar é suficiente 

  Sim  27 10,89 
Não 219 88,31 
Não se aplica 2 0,81 

 

Na Tabela 2, esta descrita a idade dos pescadores. Os entrevistados tinham idades que 

variavam entre 20 a 70 anos, observa-se que a maioria dos trabalhadores da pesca 177 (71,38%) se 

encontra na faixa etária superior aos 30 anos de idade, e 3,63%, na terceira idade.  

*Distribuição de idades de acordo com classificação de grupo de idade IBGE 2010 

Entre os entrevistados, 187 (75,40%) se autodeclaram como da raça negra, 51(20,57%) parda, 

e apenas 4 (1,61%) brancos, como mostra Gráfico 1. 

 
Gráfico 1: Distribuição de frequências absolutas e relativas com relação a raças  

                      nos trabalhadores da pesca artesanal de Santiago do Iguape, Bahia, 2017  (n= 248). 

Em relação às características do trabalho da pesca artesanal dos pescadores e pescadoras, a 

média de idade de início das atividades na pesca foi de 11,46 anos (DP± 3,52). Também foi 

observada, longa jornada de trabalho numa média diária de 8,86 horas (DP±2,33). Acrescido a esta 

jornada diária, tem-se o tempo com os afazeres domésticos e cuidados com os filhos, na Tabela 3, 

observa-se que as mulheres trabalham semanalmente em atividades domésticas em média 20,10 

horas (DP±13,82), enquanto a média entre os homens foi de 8,25horas (DP±9,44). A maioria 127 

187 
(75,40%)

4 (1,61%)

51 (20,57%)

2 (0,81%) 4 (1,61%)

Negra

Branca

Parda

Amarela

Indígena

Tabela 2: Distribuição de frequências absolutas e relativas da idade* expressa em anos 
dos trabalhadores da pesca artesanal de Santiago do Iguape, Bahia, 2017 (n=248). 
Faixa etária Frequência absoluta Frequência relativa 
20 a 29 anos 62 25,00 
30 a 39 anos 79 31,86 
40 a 49 anos 57 22,99 
50 a 59 anos 41 16,53 
>= 60 anos 9 3,63 
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(51,21%) afirmou ter iniciado o ofício da pesca entre 5 a 11 anos, 115  (46,37%) iniciou a 

atividade pesqueira entre 12 a 18 anos e apenas 6 (2,42%) iniciou o trabalho da pesca na fase adulta, 

entre 19 a 36 anos.  A grande maioria 173(69,76%) referiu trabalhar apenas com pesca/mariscagem e 

75(30,24%) dessas pessoas, disseram complementar a renda com outras atividades paralelas. Deste 

total, 16 (6,45%) referiram trabalhar na agricultura para complementar a renda, 2 (0,81%) com 

artesanato e 57 (22,98%) em outras atividades (cabeleireira, manicure, construção civil). Quando 

questionados quanto à motivação para o trabalho da pesca 223 (89,92%) referiram a pesca como 

única alternativa de sobrevivência, sendo esta praticada pela maioria 156 (62,90%) no mínimo até 5 

dias da semana.  

Tabela 3: Histórico laboral e Atividades domestica semanal entre os Pescadores 
artesanais/Marisqueiras, Santiago do Iguape, BA, 2017 (n = 248). 

Variáveis quantitativas Média 
Desvio 
padrão 

Idade que começou a pescar/mariscar 11,46 3,52 
Horas diárias que exerce atividades de pesca/mariscagem 8,86 2,33 
Horas diárias que exerce atividades além da pesca/mariscagem 1,62 2,94 

Variáveis categóricas Frequência % 

Idade que começou a exercer a atividade   
5 a 11 anos 127 51,21 

12 a 18 anos 115 46,37 

19 a 36 anos 6 2,42 
Exerce atividades além da pesca/mariscagem 

  Sim 75 30,24 
Não 173 69,76 
Tipo de atividade que exerce   
Artesanato   
Sim 2 0,81 
Não 72 29,03 
Não se aplica 174 70,16 
Agricultura   
Sim 16 6,45 
Não 58 23,39 
Não se aplica 174 70,16 
Outras*   
Sim 57 22,98 
Não 18 7,26 
Não se aplica 173 69,76 
Motivação para iniciar as atividades de pesca/mariscagem   
Prazer   
Sim 32 12,90 
Não 214 86,29 
Não se aplica 2 0,81 
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Única alternativa de sobrevivência   
Sim 223 89,92 
Não 25 10,08 
Influência dos familiares   
Sim 77 31,05 
Não 169 68,15 
Não se aplica 2 0,81 
 Flexibilidade dos horários   
Sim 19 7,66 
Não 227 91,53 
Não se aplica 2 0,81 

Quantidade de dias da semana que exerce a pesca/mariscagem   
≤Cinco 156 62,90 
> Cinco 92 37,10 
Carga horária diária de execução da atividade   
≤ 8 horas 104 41,94 
> 8 horas 144 58,06 
Atividades domestica semanal entre os Pescadores 
artesanais/Marisqueiras Média 

Desvio 
padrão 

Feminino 20,10 13,82 

Masculino 8,25 9,44 
* cabeleireira, manicure, construção civil ou não se aplica (não faz nada disso). 

Quanto à história clínica, os entrevistadores referiram as doenças crônicas mais frequentes 

trazidas pela maioria dos pescadores artesanais/marisqueiras 236 (95,16%), foi dor ou desconforto 

(“dormência, formigamento, enrijecimento ou inchaço”) nos segmentos do corpo, durante os últimos 

12 meses. Somente 12(4,84%), negaram qualquer sintoma de dor ou desconforto 

musculoesquelético. Sendo observado que as mulheres 163(96,45%), apresentam maior frequência 

deste sintoma que os homens 73(92,41%), conforme a Tabela 4.  

*Presença de dor ou desconforto (dormência, formigamento, enrijecimento ou inchação) em pescoço, ombro, cotovelo,. 

antebraço, punho/mão, parte alta das costas, região lombar, coxa, joelho, perna, tornozelo ou pé durante os últimos 12 

meses 

Tabela 4: Dor musculoesquelética auto referidas entre os Pescadores artesanais/Marisqueiras, 
Santiago do Iguape, BA, 2017 (n = 248). 

*Presença de dor no sistema musculoesquelético Frequência % 

Sim 236 95,16 
Não 12 4,84 
Sexo Feminino (n = 170) 

  
Sim 164 97,04 
Não 6 2,96 
Sexo Masculino (n = 78) 

  
Sim 72 91,14 
Não 6 8,86 
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Os entrevistados 212(85,48%) referiram que costumam utilizar remédios para dor e que esse 

uso aumentou 109(43,94%) no último ano. Em relação ao sistema musculoesquelético, quando 

questionados sobre possíveis fraturas sofridas nos segmentos do corpo, 217(87,50%) disseram nunca 

ter fraturado qualquer um dos segmentos do sistema esqueléticos. Dentre outras comorbidades 

referidas pelos pescadores artesanais/marisqueiras, 162(65,32%) relataram dor de cabeça, 

55(22,18%) hipertensão, 20 (8,06%) diabetes, artrite reumatoide 20(8,06%) e hipotireoidismo 

4(1,61%), 95 (38,31%) relataram ter rinite alérgica, 20 (8,06%) asma, 8 (3,03%) relataram que já 

tinham apresentado lesões na pele que não saram e 39 (15,73%) afirmaram ser diagnosticado com 

alergia a algum tipo de alógeno, Tabela 5. 

Tabela 5 – Outras informações de saúde auto referidas dos Pescadores 
artesanais/Marisqueiras, Santiago do Iguape, BA, 2017 (n = 248). 

Variáveis Frequência % 

Costuma utilizar remédios para dor 
Sim 212 85,48 
Não  36 14,52 
Aumentou no último ano  
Sim 109 43,95 
Não  103 41,53 
Não se aplica 36 14,52 

Sofreu alguma fratura 
Sim 31 12,50 
Não  217 87,50 
Diabetes tipo 2 

Sim 20 8,06 

Não  228 91,94 

Hipertensão arterial 
  

Sim 55 22,18 

Não  193 77,82 

Artrite reumatoide 

Sim 20 8,06 

Não  228 91,94 

Hipotireoidismo 

Sim 4 1,61 

Não  244 98,39 

É comum sentir dor de cabeça 

Sim 162 65,32 

Não  86 34,68 

Lesões que não saram    
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Sim 8 3,23 

Não 240 96,77 

Rinite Alérgica   

Sim 95 38,31 

Não 153 61,69 

Asma   

Sim 20 8,06 

Não 228 91,94 

Foi informada pelo médico que tem alergia por algum alógeno 
  

Sim 39 15,73 
Não 209 84,27 

 

A Tabela 6 mostra as medidas clínicas aferidas entre os pescadores, num único momento. Em 

relação ao índice de massa corpórea (IMC), 79 (31,85%) dos participantes apresentaram obesidade, 

78 (31,45%) sobrepeso, 86 (34,68%) peso adequado, e 4 (1,61%) baixo peso. Embora a pressão 

arterial tenha sido aferida em uma única medida, dar para se ter uma noção de como se encontra a 

pressão arterial dos pescadores artesanais/marisqueiras. Este estudo revelou que 103(41,53%), 

apresentaram índices pressóricos acima dos padrões de normalidade, classificados como pré-

hipertensão, 43(17,34%) hipertensão estagio 1, 22(8,87%) hipertensão estagio 2 e 14(5,65%) 

hipertensão estágio 3. Somente 65(26,21%), encontravam-se dentro dos padrões normais 

preconizados pela 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. 

Tabela 5 - Medidas Clínicas aferida entre os Pescadores artesanais/Marisqueiras, Santiago do 
Iguape, BA, 2017 (n = 248). 

Variáveis 
*Circunferência da cintura Frequência % 
Mulher  
>88 95 56,21 
≤ 88  74 43,79 

Homem 

> 102 9 11,39 

≤ 102 70 88,61 

*Índice de massa corporal (IMC)   

<18,5 4 1,61 

18,6 - 25 86 34,68 

25,1 - 30 78 31,45 

>30 79 31,85 

Dados faltantes 1 0,40 

*Classificação pela Diretriz Brasileira de Obesidade (Brasil, 2016, p.16)  

 

Pressão arterial em (mmHg) com base em 1 aferição 
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Variáveis Frequência % 
**Classificação PAS(mmHg) PAD(mmHg) 
Normal ≤120 ≤80 65 26,21 
Pré-hipertensão  121-139 81-89 103 41,53 
Hipertensão estágio 1 140 - 159 90 - 99 43 17,34 
Hipertensão estágio 2 160 - 179 100 - 109 22 8,87 
Hipertensão estágio 3 ≥180 ≥110 14 5,65 
Dado faltante 1 0,40 
**A classificação foi referenciada nos valores de pressão arterial de acordo com o estabelecido pelo Ministério da   
Saúde (BRASIL, 2016, p.31). 
 

 
 

A Tabela 6 apresenta a frequência simples em relação aos hábitos de vida dos pescadores e 

pescadoras artesanais, quanto ao ato de fumar ou consumir bebidas alcoólicas, dos entrevistados 136 

(54,84%) referiram consumo de bebida alcóolica e 112 (45,16%), negaram. Em relação ao 

tabagismo, 28 (11,29%) relataram ser fumantes e a maioria declarou ser não fumante. 

 

 

 

 

X. . DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados permitiram traçar um perfil sociodemográfico dos pescadores 

artesanais do distrito de Santiago do Iguape, pode-se perceber caraterísticas tais como: trabalho de 

organização familiar, não técnica, precocidade no inicio da atividade pesqueira (começam o ofício 

desde criança), divisão de trabalho por gênero e duplas jornadas de trabalho no tocante às mulheres 

marisqueiras. Esses resultados corroboram com o estudo realizado por Pena & colaboradores (2014).  

Ainda neste contexto denota-se um percentual de 68,15% de mulheres, cenário similar ao 

estudo transversal realizado com as pescadoras da Galícia de Romero & colaboradores (2015), 

evidenciando ainda neste estudo que 67% destas, encontravam-se na faixa etária dos 40 a 60 anos. 

Tabela 6 - Hábitos de vida dos pescadores e pescadoras artesanais de Santiago do Iguape, 
Bahia, 2017 (n=248) 

Variáveis Frequência % 
Fumante 
Sim 28 11,29 
Não 220 88,71 
Consumo de bebidas alcoólicas 
Sim 136 54,84 
Não 112 45,16 
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Percebem-se algumas diferenças dos resultados encontrados em Santiago do Iguape. Já com o estudo 

transversal realizado por Müller et al (2017), na comunidade de Saubara, localizada no recôncavo 

baiano, com marisqueiras mulheres, a maioria destas (78,00%) encontravam-se entre 30 e 44 anos e 

se declaravam negras ou pardas (96,2%), corroborando com os achados dessa pesquisa, nos quais foi 

encontrado que a maioria dos pescadores artesanais/marisqueiras se encontra na faixa etária acima 

dos 30 anos e se declaravam negras ou pardas (95,97%). Vale ressaltar que um dos critérios para 

participação dessa pesquisa foi ter idade acima dos 18 anos, no entanto, isso não significa que não 

tenham pessoas abaixo dos 18 anos. Geralmente, conforme os dados encontrados, esses trabalhadores 

iniciam o ofício da pesca desde cedo, em média, aos 11,46 anos (DP±3,52) e dedicam boa parte de 

suas vidas nessa atividade. Nesse sentido, os conhecimentos do ofício da pesca e mariscagem se 

caracterizam como uma identidade cultural local, cujas tradições são passadas de gerações em 

geração. Segundo Pena et al.( 2011), esses trabalhadores dispõem de saberes próprios de ofício que 

se expressam no universo simbólico de crenças, valores e mitos apreendidos por meio de uma 

herança cultural. 

Por outro lado, esses trabalhadores (as) se expõem muito cedo às condições precárias de 

trabalho. Como aponta Pena e colaboradores (2011), a exposição aos riscos ocupacionais na 

atividade pesqueira se inicia na infância, quando manejam instrumentos de trabalho, caminham sob o 

sol e as intempéries, sobre as pedras e os mangues sem qualquer proteção. Os riscos relativos aos 

fatores externos se acumulam ao longo da vida laboral e somam-se às condições que repercutem 

negativamente na saúde.  

A importância de descrever o perfil sociodemográfico e de saúde estão em parte relacionados 

ao nível de desenvolvimento socioeconômico da população estudada e à sua realidade nas condições 

de trabalho. A precariedade da legislação trabalhista e a realização de pesca ainda de modo artesanal 

são citadas por Rosa et al., 2011  como alguns dos problemas que podem interferir na condição de 

vida e de saúde dos trabalhadores da pesca. 

Em relação à renda mensal, as marisqueiras e pescadores artesanais ganham em média R$ 

275,56, correspondendo a 28,88% do salário mínimo vigente no país (R$ 954,00). A Constituição 

Federal no Cap. II dos direitos sociais, artigo 7°, inciso IV, fixa um salário mínimo para suprir as 

necessidades básicas do trabalhador e de sua família, o que nos faz refletir sobre as reais condições 

de vida desses pescadores e suas famílias. A renda mensal relatada pelos entrevistados também difere 

do rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente, segundo as Unidades da 

Federação - 2017 – IBGE que mostra a renda da Bahia em R$ 862,00. Segundo Dall”Oca (2004),  a 

combinação de idade elevada e reduzidos níveis de renda, aliados à baixa escolaridade, podem 

também contribuir para o surgimento de agravos à saúde. No tocante à escolaridade, Falcão et al 

(2015) encontrou na sua amostra um percentual elevado de trabalhadoras da pesca que apresentavam 
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escolaridade abaixo do ensino médio incompleto (74,6%), sendo similar aos números encontrados 

em Santiago do Iguape, uma vez que somente (28,23%) dos trabalhadores completaram o ensino 

médio.  A baixa escolaridade deve-se a fatores ligados diretamente à realidade das famílias de 

pescadores artesanais, o que demonstra a falta de acesso à educação, que deveria ser prioritária. 

De acordo com a Combota e colaboradores (2015) apesar de ser consenso que as 

características individuais, as quais incluem idade, sexo e fatores constitucionais, o estilo de vida, 

exerce ampla influência no estado de saúde dos indivíduos. Evidencia-se como condição importante 

na determinação de saúde, os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho, disponibilidade 

de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, como saúde e educação, indicando que as 

pessoas em desvantagem social apresentam diferenciais de exposição e de vulnerabilidade aos riscos 

à saúde, como consequência de condições habitacionais inadequadas, exposição a condições mais 

perigosas ou estressantes de trabalho e menor acesso aos serviços. No Brasil, quanto maior a 

desigualdade na distribuição de renda, menor é a chance de a pessoa reportar bom estado de saúde.  

 Nesse sentido o trabalho da pesca artesanal abarca as mais diversas enfermidades, dado a 

esse fator estar atrelado à falta de assistência básica à saúde, de assistência trabalhista e condições 

precárias no ambiente de trabalho, que estão intimamente relacionados ao adoecimento nessas 

comunidades, como pontua o estudo de Meneses (2016). 

Os resultados desse estudo demonstram a presença de riscos ocupacionais em todas as etapas 

do processo de trabalho que podem ser identificadas através das longas jornadas (8,86 horas) e, 

acrescido a esta jornada diária, soma-se o tempo atribuído aos afazeres domésticos e aos cuidados 

com os filhos, ausência de pausa para descanso, entre outras. A jornada de trabalho é extensa e 

excessiva, com duração de mais ou menos 12 horas diárias, similar ao estudo de Pena et al.,( 2014) 

que foi de 12 a 14 horas, ele atribui essas longas jornadas de trabalho à necessidade imposta pela 

própria dinâmica da produção do pescado podem trazer consequências drásticas para a saúde no 

trabalhador. 

Trata-se de um modo de vida desgastante, especialmente para as marisqueiras que são as mais 

vulneráveis devido à própria dinâmica do trabalho e a dupla jornada de trabalho, contribuindo assim 

para vários agravos em relação à saúde. Fato observado nos resultados relativos a história clinica 

desse estudo, onde quase a totalidade das marisqueiras (97,04%), referiram dor ou desconforto em 

alguma parte do corpo no último ano. Corroborando com o estudo de Falcão et al( 2015), que 

encontrou a prevalência de lesões musculoesqueléticas de (97,60%). O que evidencia a prática de um 

trabalho desgastante. Ainda neste contexto, outras doenças crônicas relatadas pelos entrevistados que 

se destacaram foram: rinite alérgica (38,31%), asma (8,06%) e alergia a algum tipo de alógeno 

(15,73%), que podem estar associados ao fator de constante exposição ao ambiente de trabalho.  

Dall”Oca (2004), afirma que os fatores relativos ao ambiente físico do local de trabalho da pesca, 



19 
 

como as condições de excesso de umidade, o frio, o calor, os ventos, a radiação solar, as vibrações, 

podem desencadear doenças de origem respiratória.  

A hipertensão arterial também foi relatada por cerca de (22,18%) dos trabalhadores desse 

grupo. Essa queixa é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial, que podem acometer o funcionamento dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Dentre os fatores de riscos estão à idade, gênero e etnia, 

excesso de peso e obesidade, ingestão de álcool, fatores socioeconômicos, entre outros, Brasil, 

(2016). Vários desses fatores foram apresentados pelos entrevistados. Rios apud Novalbos et al. 

relatou a hipertensão arterial estavam entre as queixas referidas no estudo de saúde ocupacional no 

setor de pesca da Andaluzia, atribuindo como fator etiológico, condições do trabalho e estilos de vida 

pouco saudáveis adotados pelos trabalhadores da pesca.  

Embora o Art.196 da Constituição Federal preconize a saúde como direito de todos e dever 

do Estado, e existam leis que reconheçam esses trabalhadores (as) como segurados especiais (Lei 

8213/91), ainda assim são relatadas muitas dificuldades ao acesso a serviços de saúde. Esse contexto 

tem como reflexo as várias comorbidades não diagnosticadas relatadas pelos trabalhadores (as) e, 

assim como o uso excessivo de medicamentos para dor. 

Percebendo a vulnerabilidade desses trabalhadores e os riscos ocupacionais que eles estão 

expostos.  É de fundamental importância intervenções que devem ser constituídas e alinhadas a partir 

dos contextos dentro das comunidades, afinal todos devem ser contemplados de forma igualitária. 

Ainda é possível afirmar que a garantia de direitos sociais universais proposta na Constituição de 

1988, é um grande desafio para o Brasil. As grandes desigualdades sociais não podem ser ignoradas 

e a invisibilidade da categoria pesqueira na organização política no país, tem contribuído para a falta 

de amparo legal aos trabalhadores da pesca. Vale destacar que, nesses últimos anos vem crescendo o 

número de estudo e discussões envolvendo o tema, mas de maneira insidiosa. Nesse sentido, urge-se 

a necessidade de ser revelado como estão ocorrendo as condições sociais e de saúde dessa 

comunidade. 

 

XI. CONCLUSÕES 

 A maioria dos pescadores (as) artesanais de Santiago do Iguape, Bahia é do sexo feminino. 

 A maioria autodeclaradas na cor da pele negra, com baixa escolaridade (ensino fundamental 

incompleto), a maioria casado (a) ou amigado (a) ou moram junto e têm em média 2 filhos.  

 Possuem renda mensal bem abaixo do salário mínimo.  

 Trabalham desde a infância  
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 Geralmente desenvolvem as atividades sob longas jornadas de trabalho, mais de 8 horas 

diárias, 5 dias na semana e no caso das mulheres, soma-se a dupla jornada nas atividades 

domesticas.  

 Grande parte tem a atividade da pesca como única alternativa de sobrevivência. 

 A maioria não fuma, mas ingerem bebidas alcóolicas. 

 Os resultados deste estudo revelam alta prevalência de sintomas de doenças crônicas, como 

as relacionadas aos segmentos musculoesqueléticos, respiratórios relacionados à rinite, asma 

e alergias, dores de cabeça, hipertensão, diabetes tipo 2, entre outras. 

 

Nisso podemos concluir que essa comunidade possui demandas importantes e que necessitam 

urgentemente de medidas e mais estudos tanto no âmbito epidemiológico, quanto no clínico visando 

implementação efetiva de políticas públicas, com intuito de melhorar a qualidade de vida dos 

pescadores ou pescadoras artesanais dessa comunidade.  
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