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SANTOS, Patricia Sandes. Acidente de trabalho com o Niquim (Thalassophryne 
nattereri) em comunidades do Recôncavo. 70 f. il. 2017. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Medicina da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017. 
 
 

RESUMO 
 
 

No processo de trabalho dos pescadores e pescadoras artesanais, há riscos inerentes 
à sua natureza, dentre os quais está o acidente de trabalho que envolve o Niquim 
(Thalassophryne nattereri). A peçonha deste peixe é injetada a partir de pressão, 
normalmente plantar ou palmar, com imediata interferência no mecanismo de 
regeneração celular devido a isquemia, cicatrização tardia, insuficiência renal, dor 
cíclica, irradiante e possibilidade de necrose. Mesmo com amplo litoral brasileiro, até 
então o agravo citado é pouco registrado junto aos órgãos competentes, fato este que 
torna o problema invisível ao Sistema Único de Saúde e Previdência Social, portanto, 
destitui o trabalhador do seu direito assistencial. Este estudo propõe conhecer os 
significados dos riscos e itinerários terapêuticos decorrentes deste acidente em duas 
localidades: Salinas da Margarida e Santiago do Iguape. Com abordagem qualitativa, 
a presente pesquisa empregou o estudo exploratório, observação participante e 
anotações em caderno de campo. As entrevistas em profundidade ocorreram entre os 
anos de 2015 e 2016, com pessoas do sexo feminino e masculino, sempre precedidas 
de interação entre o colaborador e a entrevistadora, bem como leitura do “termo de 
consentimento livre e esclarecido” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, diante 
das orientações presentes na Declaração de Heilsinque. As narrativas foram 
analisadas através da apreensão dos sentidos, significados e símbolos que levaram 
ao encontro de cinco categorias. Destas, três deram corpo ao primeiro artigo que 
aborda os significados do risco no acidente de trabalho com o Niquim, enquanto o 
segundo emergiu de outras duas dimensões temáticas e discute os significados do 
acidente no itinerário terapêutico. Foram encontrados significados relacionados ao 
risco ecológico e sócio demográfico, revelaram-se os modelos terapêuticos popular, 
biomédico e folk, bem como a naturalização do agravo pelos pescadores e 
desconhecimento por parte dos profissionais de saúde. Considera-se que há 
necessidade de robustecer a educação em saúde para os (as) profissionais de saúde 
com informações locais acerca do mundo do trabalho da pesca e devida 
obrigatoriedade da notificação dos respectivos acidentes, bem como para a população 
no intuito de fortalecer o controle social. 
 
Palavras-chave: Acidentes de trabalho, Pesqueiros, Veneno de peixe, Saúde do 
Trabalhador, Riscos ocupacionais.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SANTOS, Patricia Sandes. Accident of work with the Niquim (Thalassophryne 
nattereri) in Bay Communities of the Recôncavo. 70 f. il. 2017. Dissertation (Master 
degree) - Faculty of Medicine of Bahia, Federal University of Bahia, Salvador, 2017. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
In the work process of fishermen and artisanal fishermen, there are risks inherent to 
their nature, among which is the work accident involving the Niquim (Thalassophryne 
nattereri). The venom of this fish is injected from pressure, usually plantar or palmar, 
with immediate interference in the cellular regeneration mechanism due to ischemia, 
late healing, renal failure, cyclic pain, irradiation and possibility of necrosis. Even with 
a large Brazilian coastline, until then the mentioned aggravation is little registered with 
the competent bodies, a fact that makes the problem invisible to the Unified System of 
Health and Social Welfare, therefore, deprives the worker of his entitlement. This study 
proposes to know the meanings of the risks and therapeutic itineraries resulting from 
this accident in two locations: Salinas da Margarida and Santiago do Iguape. With a 
qualitative approach, the present research used the exploratory study, participant 
observation and notes in field notebook. The in-depth interviews took place between 
2015 and 2016, with male and female individuals, always preceded by interaction 
between the interviewer and the interviewer, as well as reading the "informed consent 
form" approved by the Ethics Committee in The guidelines in the Heilsinque 
Declaration. The narratives were analyzed through the apprehension of the meanings, 
meanings and symbols that led to the encounter of five categories. Of these, three 
gave substance to the first article that addresses the meanings of risk in the work 
accident with the Niquim, while the second one emerged from two other thematic 
dimensions and discusses the meanings of the accident in the therapeutic itinerary. 
Significance was found related to the ecological and socio-demographic risk, the 
popular, biomedical and folk therapeutic models were revealed, as well as the 
naturalization of the grievance by the fishermen and lack of knowledge on the part of 
the health professionals. It is considered that there is a need to strengthen health 
education for health professionals with local information about the world of fishing work 
and due notification of the respective accidents, as well as for the population in order 
to strengthen the control Social. 
 
Keywords: Accidents at work, Fishery, Fish venom, Occupational health, 
Occupational risks. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 Tenho aprendido com a leitura de Ana Maria Gonçalves (2014) que viver e 

pesquisar são emaranhados de Serendipidades.  Descobertas que ocorrem enquanto 

procuramos algo diferente, “mas para a qual já tínhamos que estar, digamos, 

preparados” (GONÇALVES, 2014). Observar as diferentes situações depende do 

quanto estamos abertos para olhar além dos pré-conceitos estabelecidos ao longo da 

vida pessoal. 

  Em um dado momento, graduar-me em licenciatura nas ciências e biologia me 

pareceu antagônica já que, enquanto a licenciatura trata da área de humanas, a 

biologia tende tratar o Ser Humano de forma positivista no complexo ecológico. Há 

uma certa disciplinarização humana em prol das demandas industrial-militar ao 

mesmo tempo que encampadas pela ciência, na qual a conquista dos mares e 

oceanos está envolvida (MOURA, 2015).  

Em 2012, ao iniciar alguns trabalhos acadêmicos com as comunidades 

pesqueiras do extremo sul baiano, percebi que humanas e ciências da terra, na 

verdade, se complementavam. A essência era mantida mesmo que transparecessem 

opostas devido aos tratamentos dados às suas questões.  

 Tal descoberta foi somada à outra: o antiveneno para o Niquim havia sido 

testado pelo Instituto Butantan, porém, até a atualidade, não é distribuído devido a 

escassez de notificações. Estes precursores serendipity, desencadearam o interesse 

pelo estudo “Acidente de trabalho com o Niquim (Thalassophryne nattereri) em 

comunidades da Baía de Todos os Santos”.  

A pesquisa surgiu através dos relatos de acidentes pelos trabalhadores das 

águas no projeto iniciado em 2005, “Condições de Trabalho da Pesca Artesanal de 

Mariscos, Riscos Ocupacionais e Doenças Relacionadas do Trabalho na Comunidade 

de Bananeiras, Ilha de Maré”, pela coordenação do Profº Drº Paulo Pena a partir de 

estudos relacionados à nutrição, e conduzidos pela Profª Drª Maria do Carmo. 

 Para chegar ao campo, por vezes atravessei a Baía, em outras, percorri os 

bambuzais. Ao longo do processo de pesquisa, optei pela troca de “Baía de Todos os 

Santos” para “Recôncavo”, visto que as duas localidades nas quais o estudo foi 

desenvolvido, Salinas da Margarida e Santiago do Iguape – distrito de Cachoeira, 

estavam inseridas no 21º Território de Identidade (Figura 1). Em 2015, o Governo da 
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Bahia, com o objetivo em definir prioridades a partir da realidade local, reconheceu 27 

territórios, de forma que o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, instrumento que 

estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual, migrou o 

município de Salinas da Margarida, que fazia parte da Região Metropolitana de 

Salvador, para o Recôncavo.  

As diretrizes são fundamentadas no sentimento de pertencimento, a definição 

de território utilizada no mapeamento foi a mesma escolhida para tratar a natureza 

deste estudo. Ultrapassa a mera definição geográfica e recai na construção social, 

econômica e política (HAESBAERT, 2011).  

 

Figura 1 – 21º Território de Identidade da Bahia 

 

Fonte: Divisão Política dos Territórios de Identidade. BAHIA - Seplan, 2012; Divisão Político-
Administrativa do Estado da Bahia. SEI, Versão - 30 de Junho de 2015. 

 

 No percurso ao longo do trabalho, observei alguns pontos críticos. Dentre as 

ações mais recentes do Estado vinculadas a essa atividade, foi realizada em 2015, a 

reforma ministerial que extinguiu o Ministério da Pesca e Aquicultura, absorvida pelo 

Ministério da Agricultura, na qual uma das consequências foi a suspensão do período 
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de defeso por 120 dias, prorrogáveis pelo mesmo prazo. Tal evento diverge das 

políticas sociais e ambientais, cuja proposta regulamentada nacionalmente pelo 

IBAMA é assegurar uma equivalência ao seguro desemprego para o pescador 

artesanal ao mesmo tempo em que se preserva as espécies locais, (CAMPOS, 2014).  

 Posteriormente, o Decreto nº 8424/15 vinculou o auxílio defeso apenas ao 

pescador que exerça, exclusivamente, pesca artesanal. Em 2016, algumas pessoas 

com as quais conversei durante o estudo exploratório ocorrido ano anterior, preferiram 

não mais serem entrevistadas. Nesse mesmo período, violência envolvendo pessoas 

estranhas à comunidade passaram a ocorrer, inclusive assassinatos. 

 Em março de 2016, o Governo da Bahia, através da Bahia Pesca, empresa 

vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia (SEAGRI), 

distribuiu 156 kits-marisqueira e equipamentos de proteção individual (EPI) na 

comunidade de Misericórdia, Ilha de Itaparica. Essa ação não foi renovada até o 

momento e nem avaliada pelas usuárias. 

Com o caminhar da pesquisa, observei que a maior parte das pessoas 

acidentadas com o Niquim eram do sexo masculino, fato associado a forma como 

funciona a divisão de trabalho. Mesmo sendo apresentada aos acidentados por uma 

pessoa nativa, apenas senti que o campo estava aberto para trabalhar com o universo 

masculino quando ocorreu mais uma serendipidade. Certo dia, pouco antes de 

embarcar no ônibus e retornar a Salvador, caminhei até o porto de Santiago do Iguape 

e lá comecei a conversar sobre pesca e Niquim. Quando me dei conta, entre eu e 

pescadores, uma roda de conversa se formou e fui convidada a conversar com 

pessoas específicas, algumas das quais foram entrevistadas. 

Mais um nó crítico foi representado pela chegada da modernização capitalista 

da pesca (MOURA, 2015). Durante um período prévio às eleições municipais, fui 

autorizada a participar de uma reunião que ocorreu na casa que me instalei em 

Santiago do Iguape, na qual foi divulgado um projeto para subsidiar a construção e 

manutenção de pisciculturas com inserção de Tilápias e carcinicultura.  

Utilizou-se como discurso pelo candidato a vereador, a descrição da pesca 

artesanal como pouco produtiva, destruidora do ambiente, supersticiosa e atrasada. 

A vantagem do empreendimento seria a extinção do “atravessador” – revendedor do 

pescado que fica com a maior parte do lucro, pois não realiza o trabalho extrativista e 

não se expõe aos riscos naturais. O mesmo não explicou as desvantagens deste 
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projeto e ocultou a ideia de que o novo atravessador passaria a ser o próprio 

subsidiador.  

Algumas lideranças se articularam e informaram a seus pares sobre o problema 

que isso poderia vir a ser, como é o caso de Salinas da Margarida, e o 

empreendimento não avançou em Santiago do Iguape. Observa-se que novos 

políticos adentram comunidades mais isoladas com uma linguagem depreciativa 

sobre a cultura local. Concomitantemente, mesmo com litoral que se estende por 

7.367 km, ocorre o abandono dessa população pelo Estado que, por exemplo, não 

distribui o anti veneno para acidentes com o Niquim (T. nattereri) e nem propõe ações 

relacionadas.  

Diante da pergunta “ Quais são os significados do risco de acidente de trabalho 

com o Niquim (T. nattereri) em comunidades do Recôncavo”, o referencial teórico 

abordado na composição dos pressupostos se aproxima da Antropologia da Saúde, 

conhecimento sobre o Niquim e acidente de trabalho. Para tanto, faz-se necessário 

discutir sobre cultura e a atividade de pesca. 

A seguir, este estudo se encontra em dois artigos. “Riscos e acidente de trabalho 

com o Niquim: significados” percorre os significados do acidente. “Itinerário 

terapêutico: significados sobre o acidente de trabalho com o Niquim por 

pescadores artesanais” traça o percurso terapêutico após o acidente. 

 

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

 Basilar na Antropologia, a cultura é aprendida, compartilhada e padronizada 

através de um sistema articulado de comunicação oral inerente a todas as pessoas 

(LARRAIA, 2001), capaz de sustentar as particularidades de suas escolhas refletidas 

em pensamentos e comportamentos (LANGDON, 2010). Diante da especificidade 

quanto à experiência do ato de cuidar, cultura é um conceito instrumental em saúde, 

pois grande parte da população do planeta associa saúde e adoecimento a 

manifestação do sobrenatural (CARRARA, 1994). 

 Nas comunidades de pesca, assim como nas demais, a cultura determina o 

comportamento humano ao mesmo tempo em que é o meio de adaptação aos 

diferentes ambientes ecológicos. Portanto, o homem modifica o seu equipamento 

super orgânico, rompe barreiras ambientais e transforma a terra em seu hábitat 
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(LARRAIA, 2001), de forma que o processo de trabalho se mistura entre as águas, a 

própria residência e o próprio corpo. 

Reverências pessoais iniciam o trabalho de pescadores (as) e marisqueiras 

antes mesmo de sair de casa, são mantidas na chegada ao porto, durante a coleta e 

retorno, sempre diante de “respeito” à natureza. Os trabalhadores e trabalhadoras das 

águas realizam a coleta dos peixes/mariscos, transporta-os até a própria residência 

na qual recebe tratamento específico para que depois o pescado seja comercializado. 

Ao caminhar pelas comunidades, foi comum observar que os referidos trabalhadores 

(as) limpam o porto, realizam reparos ou confeccionam novos “petrechos de pesca” 

durante aquilo que seria o seu tempo livre.  

Os ciclos lunares marcam o horário da saída para o trabalho e das condições 

ambientais naturais como chuva e relâmpagos são limitações observadas em campo, 

bem como a diminuição de pescado em determinadas áreas. Os pescadores pontuam 

que essa última pode ter ocorrido pelo excesso de atividade pesqueira/mariscagem 

com bombas assim como mudanças naturais nos ciclos de sucessão ecológica. 

Aqui, o trabalho é definido como a execução de tarefas que exigem esforço 

mental e físico, cujo objetivo é a produção de bens ou serviços que não, 

necessariamente, envolve um emprego regular, com recebimento salarial mensal 

(GIDDENS, 2012).  Nessa perspectiva, o ofício artesanal de pesca e mariscagem é 

caracterizado pela autogestão da saúde e da produção contínua, regido pelo 

conhecimento oral (PENA, 2013). 

As pessoas que trabalham nas águas relataram prejuízos associados à 

degradação ambiental decorrentes da construção de cemitério ou às grandes obras 

como a instalação da carnicinicultura/maricultura, Barragem da Pedra do Cavalo e 

construções tais como o Oleoduto Recôncavo-Sul da Bahia (Orsub) - conhecido como 

poliduto da Petrobrás e o estaleiro Enseada do Paraguaçu. 

Em relação às grandes obras, compensações passaram a serem realizadas 

através dos Termos de Ajuste e Conduta (TAC’s), a exemplo da “Casa das 

Marisqueiras” em Salinas das Margaridas. A mesma se encontra abandonada, mas o 

motivo não foi relatado neste estudo. O abandono de compensações deve ser 

estudado, pois pode estar associado à sensação de não pertencimento, rompimento 

com a tradição local, conflitos de poderes internos ou símbolo do desequilíbrio da 

fartura alimentar e financeira da região em que se encontra. 
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Figura 2 – Estaleiro Enseada do Paraguaçu 

 

Fonte: Silvia Nonato. 

 

No Brasil, a pesca está estabelecida em duas categorias: larga escala e baixa 

escala. A primeira opera tecnologias sofisticadas, dependentes do capital, cujo 

trabalhado é supervisionado e realizado em equipes (SILVA, 2014) conforme a divisão 

de etapas do processo Taylorista nas fábricas (MOTA & PENA, 2014). A segunda é 

marcada pela participação familiar, baixa divisão técnica, uso de embarcações com 

tamanhos diversificados, equipamentos para captura em baixa tonelagem 

denominados “petrechos da pesca” (QUINTINO, 2013; MOTA & PENA, 2014), cujo 

conhecimento é transmitido oralmente e seus contratos sociais de renda e trabalho 

demonstram a inexistência da relação assalariada (PENA & FREITAS, 2014). 

O Registro Geral da Pesca (RGP) apontou a existência de 347 comunidades 

pesqueiras na Bahia (BRASIL, 2011) nas quais ocorre parte da atividade extrativista 

relacionada e onde acontecem os acidentes com o Niquim (T. nattereri). 

Os agravos com o Niquim foram descritos inicialmente em 1933 pelo médico 

baiano Heitor Praguès Froès. Posteriormente, houve um breve estudo em Salvador 

(ALMEIDA, 1989), depois o Niquim foi descrito como um animal aquático de 

importância médica (HADDAD, 2003) e a subnotificação dos acidentes surgiu em uma 
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pesquisa epidemiológica no estado do Ceará (FACO, 2005). Os demais estudos foram 

desenvolvidos na perspectiva biológica da natterina, proteína que provoca a reação 

sistêmica da peçonha (LOPES-FERREIRA et al, 2014) e até o momento não foi 

identificada pesquisa de natureza qualitativa relacionada ao problema. 

Do tupi-guarani “ni” (feio) e “ki” (espinhoso), é um pequeno peixe peçonhento 

de águas rasas, com uma cabeça desenvolvida, olhos protuberantes, medindo entre 

12 e 15 cm, pode atingir 45 cm de comprimento (Figura 2). Sem escamas, pertence à 

família Batrachoididae, são predadores ativos que vivem camuflados, tipicamente em 

grupos, resistem fora da água por até 12 horas e estão distribuídos internacionalmente 

por toda a região tropical (COSTA & MOLINA, 2009). 

  

Figura 2 – Niquim (T. nattereri) 

 

Fonte: Pena & Martins (2014, p. 147) 

 

Classificado como acantotóxico, produz, armazena e inocula a substância 

tóxica em outro organismo, através de estrutura adequada (FUNASA, 2001). 

Geralmente os animais peçonhentos são importantes para a saúde pública tanto no 

que se refere aos acidentes com humanos como na obtenção de fármacos (HADDAD 

et al, 2003). 

O efeito miotóxico da natterina, proteína desencadeadora dos sintomas 

sistêmicos, é sentida imediatamente após ser injetada sob pressão plantar ou palmar, 

pois afeta a integridade da membrana celular, o que promove um influxo de cálcio e 

consequentes desarranjos vasculares e edema por todo o membro atingido. Sem 
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hemorragia, porém com trombose, causa isquemia nos primeiros minutos após o 

acidente, vindo a interferir no mecanismo de regeneração celular e tardia cicatrização 

que favorece ao processo de necrose (LOPES- FERREIRA, 2014). Danos renais 

estão registrados pela comunidade científica (MARTINS, 2009).  

A dor intensa, imediata e irradia para a raiz do membro por horas e até dias é 

o sintoma mais relatado e temido. Leva a fraqueza, sudorese, insônia, náuseas e 

vômitos, o que causa morbidez no trabalhador (HADDAD et al, 2003; LOPES- 

FERREIRA, 2014). Com a incidência de diabetes mellitus entre os trabalhadores das 

comunidades pesqueiras (PENA & MARTINS, 2014), o acidente pode se cronificar 

tanto a recuperação como a possibilidade de amputação do membro afetado diante 

da necrose. O risco de Tétano também é evidente, visto que a vacinação não é 

comumente realizada em pescadores. 

Acidentes por animais peçonhentos devem ser notificados compulsoriamente 

no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) em conformidade ao 

Regulamento Sanitário Internacional 2005. Deve seguir as rotinas estabelecidas pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – SVS/MS (BRASIL, 2011). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) considera que as atividades 

extrativistas são as que mais causam acidentes de trabalho (GUIMARÃES, 2012) e, 

devido as suas peculiaridades, há recomendações para que estes casos sejam 

tratados também pela hermenêutica e não apenas pela Norma Regulamentadora-5, 

uma vez que são “fenômenos sociais relacionados com a forma de inserção do 

trabalhador nos meios de produção” (BINDER & ALMEIDA, 2005). Devido a 

complexidade do fenômeno que torna difícil a sua conceituação. 

Apesar de não ser aplicada a autônomos, por serem segurados especiais, os 

pescadores se beneficiam da Lei acidentária Nº 7367/76, que equipara ao acidente de 

trabalho “aquele que, ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja 

contribuído diretamente para a morte, ou a perda, ou redução da capacidade para o 

trabalho”.  

Saliento que, pela legislação vigente, os acidentes podem ser Típico (durante 

o processo de trabalho) ou Atípico (no trajeto) e, portanto, o acidente de trabalho com 

o Niquim mais uma vez se mostra complexo, já que esse momento no qual ocorre não 

é definido. É recomendado o método hermenêutico com diagnóstico sindrômico e 

descrição dos sinais e sintomas, pois a pura análise pela Norma Regulamentadora 
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nº05 negligencia e, neste caso, promove a subnotificação (BINDER & ALMEIDA, 

2005) 

Mundialmente os riscos em pesca estão relacionados ao tipo de pesca e 

embarcação (PINIELLA et al, 2008), o foco é o treinamento e prevenção de acidentes 

e a percepção de riscos usa o conceito basilar de cultura (BYER, 2007). No Brasil, 

86% dos acidentes são com animais (GARRONE et al, 2005), destes, 78% são com 

peixes que possuem com “ferrões” (SILVA et al, 2010). Ainda existem 30 doenças 

relacionadas ao trabalho e foi diagnosticada extensa jornada de trabalho (PENA & 

GOMEZ, 2014). Observou-se em ambos os acasos a precariedade na assistência 

social (PERCIN, 2012; PENA, 2012; ROSA, 2010).  

Estudo recente exposto no Gráfico 1, concluiu que trabalhadores das águas 

no estado da Bahia têm a pior qualidade de vida em comparação à população 

brasileira (MULLER et al, 2016). 

 

Gráfico 1: Escores do SF-36v01 das pescadoras artesanais /marisqueiras de Saubara-Bahia, 

Brasil em relação à população brasileira. 

 

Fonte: Muller et al. (2016) 

 

 No campo da Saúde do Trabalhador contemporâneo, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) tem garantido direito insipiente ao pescador artesanal (PENA, 2013), 

inclusive no que concerne os acidentes. Estes que são eventos bem delimitados em 
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tempo e espaço, cujas consequências imediatas na quase totalidade dos casos, 

permitem estabelecer o nexo causal com o trabalho. Sua explanação deve incluir os 

aspectos subjetivos nas tomadas de decisão (BINDER & ALMEIDA, 2005). A saber, o 

Instituto Butantan já testou o antiveneno para eventos com o Niquim, porém o mesmo 

não é distribuído devido à escassez de notificações sobre o acidente (LOPES- 

FERREIRA, 2014). 

 Para sintetizar a perspectiva de acidente de trabalho, o art. 19 da Lei nº 

8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, define 

acidente de trabalho como aquele “que ocorre pelo exercício do trabalho (...), 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho". Como decorre 

de riscos comuns, o mesmo se equipara a “doença do trabalho” (PENA & MARTINS, 

2014).  

Por serem segurado especial, para acessar os benefícios previdenciários como 

o auxílio-acidente ou auxílio-doença, é suficiente ao pescador comprovar o exercício 

da atividade através do Registro Geral de Pesca (FREITAS et al, 2014). 

Em presença da gravidade do acidente com o Niquim, as mulheres e homens 

trabalhadores das águas fazem uso de seu conhecimento médico tradicional. O 

tratamento biomédico atual consiste na aplicação de anti-inflamatórios e outros que 

atuam apenas em infecções secundárias (HADDAD et al, 2003).  

O vasto conhecimento etnobotânico, etnozoológico e etnopedológico estão 

carregados de cosmologias próprias da construção do território a que estas pessoas 

pertencem. A exemplo, o “alho puxa o veneno” e isso causa a dor. 

Diante dos pressupostos de que os acidentes de trabalho com o Niquim estão 

imbuídos em uma construção cultural que envolve a saúde e o adoecimento e, mesmo 

sendo de notificação compulsória imediata, não são notificados pelo órgão regulador 

competente. Consequentemente, deixa de ser registrado na Previdência Social. Por 

que não é considerado um acidente de trabalho, é uma das questões a que se propõe 

responder neste estudo.  

 Nesse sentido, pode-se elaborar a seguinte hipótese: por ser um acidente que 

ocorre no ambiente natural com a mistura de habitat, os trabalhadores do mar e das 

praias consideram que o Niquim é envolto em crenças cosmológicas. Estas que 

interferem nas escolhas dos itinerários terapêuticos e naturalização do agravo.  
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2.OBJETIVOS 

 

 

  Objetivo Principal 

 

Analisar os significados do risco de acidentes do trabalho com o Niquim (T. 

nattereri) a partir dos discursos de marisqueiras e pescadores artesanais em uma 

comunidade da Baía de Todos os Santos – BA. 

 

   

Objetivos Secundários 

 

Descrever os processos de trabalho e as condições de risco que propiciam a 

ocorrência de acidentes com o Niquim (T. nattereri); 

Descrever as medidas preventivas, tratamento e reabilitação pela medicina 

oficial e tradicional em relação aos acidentes de trabalho com o Niquim. 
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3.ARTIGO I 
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RISCOS E ACIDENTE DE TRABALHO COM O NIQUIM: SIGNIFICADOS. 

Patricia Sandes dos Santos1 

1Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Saúde Ambiente e Trabalho, 
FAMED/UFBA. 
 

RESUMO 
Um dos eixos do discurso da promoção da Saúde é a gestão de riscos. Este estudo 
mostra a noção de risco de acidente de trabalho com pescadores artesanais, 
especialmente em relação a um peixe peçonhento, o Niquim. Nesse sentido, propõe-
se discutir os significados na percepção de risco nos acidentes de trabalho com 
o Niquim em um Território de Identidade da Bahia. Trata-se de uma aproximação 
etnográfica sobre o tema com a observação participante, anotações em diário de 
campo e entrevistas em profundidade com pescadores. A “dor” relatada é interpretada 
como fator de risco ecológico e o “corpo envergonhado” como característica 
sociocultural são categorias relevantes e expressas neste trabalho. Compreende-se 
que há uma naturalização deste agravo pelos pescadores e os profissionais 
biomédicos desconhecem o problema. Faz-se necessário uma reformulação prática, 
pois teórica já existe, no atual modelo de educação e saúde que inclua as 
especificidades locais relacionadas ao processo de acidentar-se e adoecer pelo 
Niquim. 

Palavras-chave: Riscos ocupacionais, Acidentes de trabalho, Pesqueiros, 
Veneno de peixe, Saúde do Trabalhador 

 

INTRODUÇÃO 

Vale destacar inicialmente que, em oposição ao contexto curativo, surgiu a 

partir da medicina preventiva um movimento que propunha a mudança da prática 

médica. Mediante críticas ao modelo biomédico, o discurso de promoção da saúde, 

na qual a noção de prevenção está intrínseca baseada no conhecimento prévio da 

doença/acidente, visa diminuir a ocorrência do risco ou interferir em seu progresso.  

Com isso, a noção de risco de adoecer, amplamente utilizada no discurso da 

promoção da saúde, em particular na Saúde do Trabalhador, tem sido abordada 

principalmente pela perspectiva epidemiológica. Baseada em gestão de riscos, 

legitimam o modelo mensurativo em detrimento daquilo que é chamado de percepção 

de risco (CZRESNIA, 2015). Em agravos multicausais, como o acidente de trabalho 

com o Niquim, faz-se necessário ampliar sua abordagem para acessar os signos 

relacionados e suas consequências no cotidiano dos trabalhadores da pesca.  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), das 32 milhões de 

pessoas envolvidas na pesca, cerca de 75% são artesãos (ARNASON, 1998). No 
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Brasil, corrobora-se quase um milhão destes trabalhadores, entretanto 833.205 são 

registrados (BRASIL, 2016). Destes, 652.557 se encontram nas regiões Norte e 

Nordeste e 105.455 na Bahia (BRASIL, 2012). 

Contemporaneamente, a pesca está estabelecida em larga escala e baixa 

escala. A primeira opera tecnologias sofisticadas, dependentes do capital, cujo 

trabalhado é supervisionado e realizado em equipes (SILVA, 2014). A segunda é 

marcada pela participação familiar com produção contínua, uso de embarcações e 

equipamentos para captura em baixa tonelagem (QUINTINO, 2013; MOTA & PENA, 

2014). Ademais, inexiste envolvimento de emprego regular com recebimento salarial 

mensal (GIDDENS, 2012). 

Atividades extrativistas são consideradas pela OIT como as que mais causa 

acidentes de trabalho (GUIMARÃES, 2012). Em pesca, são citadas na literatura as 

perfurações e cortes, afogamento, envenenamento com peixes peçonhentos e 

poluição ambiental (CARVALHO et al, 2014; PENA & FREITAS, 2014; ROSA, 2010).  

Para sintetizar a perspectiva de acidente de trabalho, o art. 19 da Lei nº 

8.213/91, o define como aquele “que ocorre pelo exercício do trabalho (...), 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou 

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho". Por decorrer de 

riscos comuns, o mesmo se equipara a “doença do trabalho” (PENA & MARTINS, 

2014), de forma que o pescador, por ser segurado especial, pode acessar os 

benefícios previdenciários como o auxílio-acidente ou auxílio-doença, ao comprovar o 

exercício da atividade através do Registro Geral de Pesca (FREITAS et al, 2014). 

Há de se considerar fragilidades nas condições de trabalho em ambiente 

natural. Acidentes com o Niquim (T. nattereri), são subnotificados, havendo registro 

de 100 acidentes ao ano por toda extensão da costa brasileira (LOPES-FERREIRA, 

2014; HADDAD, 2003). É um peixe peçonhento cuja toxina provoca danos à função 

renal (MARTINS, 2009). Políticas e Planejamento voltados para este grupo de 

trabalhadores ainda tem se mostrado insipiente (PENA, 2013). No que tange à 

notificação no Sistema de Saúde, registro na Previdência Social e consequente 

distribuição de soro para acidentes com o Niquim, representando um prejuízo ao 

trabalhador de pesca artesanal acidentado. 

Para definir, classificar, perceber e explicar o acidente de trabalho, o sistema 

cultural de saúde ressalta a dimensão simbólica que inclui conhecimentos, 

percepções e cognições daqueles que à ele estão expostos (LANGDON, 1994). 
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Parte-se do pressuposto de que os ambientes são diferentes; é a relação dos 

indivíduos com esses locais que define a cultura e os conceitos baseados em saúde 

e adoecimento são construídos através da cultura, ou seja, não são universais 

(LANGDON, 1994). Com isso, as classificações populares dos riscos relacionados a 

determinado agravo raramente refletirão as definições biomédicas. 

A partir do referencial apresentado, o presente artigo discute os significados 

na percepção de risco nos acidentes de trabalho com o Niquim em um Território 

de Identidade da Bahia. 

 

 

METODOLOGIA 

Recentemente, a Bahia foi dividida em Territórios Culturais, conforme a política 

governamental (BAHIA, 2015). Integra 26 territórios compostos por especificidades 

sociais e locais e, assim, definem-se as políticas públicas na perspectiva do 

desenvolvimento socioeconômico. As experiências coletadas neste estudo, ocorreram 

através de colaboradores que residem e trabalham no 21º Território de Identidade da 

Bahia, o Recôncavo. 

Optou-se pela perspectiva qualitativa com aproximação etnográfica com 

descrição da vida cotidiana para um breve entendimento dos valores culturais que 

envolvem o tema de estudo. Assim, as informações empíricas emergiram da 

observação participante, anotações em diário de campo e entrevista em profundidade. 

Em acordo com os princípios éticos presentes na Declaração de Helsinque, as 

mesmas ocorreram em ambiente construído a partir da relação entre os diversos 

sujeitos imbricados, com abertura para inversão de papéis. As entrevistas foram 

precedidas de uma conversa sobre o estudo, permissão para gravação do diálogo e 

leitura do termo de consentimento livre e esclarecido (CAAE 

nº53865616.3.0000.5577), cujo parecer tem o nº 1.479.239. 

Um estudo exploratório foi realizado em 2015, no qual diálogos foram 

estabelecidos junto às lideranças de pesca locais e demais colaboradores no sentido 

de promover uma aproximação. A partir disso, definiram-se duas comunidades que 

pertencessem ao Recôncavo e seus atores sociais reconheceram seus pares 

relacionados à proposta da pesquisa.  Entre pessoas do sexo feminino e masculino, 
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em 2016 foram realizadas dez entrevistas em profundidade, nas quais utilizei a dor de 

dente como estratégia para dimensionar a dor causada pela natterina. 

Devido ao percurso escolhido, profissionais de saúde foram incluídos. Os 

demais foram pescadores artesanais com idade entre 35 e 63 anos, sendo elegíveis 

as pessoas que residem na localidade de trabalho e acidentados com o Niquim 

durante a pesca. Considerou-se também àqueles que vivenciaram a experiência do 

acidente com algum familiar. 

 A informante chave indicou o primeiro colaborador, que indicou outro e assim 

sucessivamente. O momento em que as indicações ficaram saturadas, foi o mesmo 

em que houve a saturação de informações. Sabe-se que este método escolhido para 

entrevistar os participantes é sensível aos vieses de comunidade. Este fato motivou 

escolher duas comunidades dentro de um mesmo Território Cultural. 

O roteiro no qual as entrevistas foram pautadas, percorreu questões inerentes 

à situação familiar, história profissional, demográficas, artes da pesca, sobre o Niquim, 

inclusive sua caracterização; os percursos terapêuticos optantes em cada acidente 

com o Niquim, a qualificação da dor e sequelas. Apesar de não estarem presentes no 

roteiro, surgiram questões relacionadas ao ambiente natural e divergências políticas 

internas. Ao final de cada uma, pontuei que o Instituto Butantan já havia testado o 

antiveneno, porém, sem o distribuir. 

Todas as gravações foram auditadas, transcritas e analisadas a partir de uma 

pré-análise e posterior identificação de categorias, estas que foram indexadas e 

ultrapassaram a mera recordação dos eventos. Três dimensões temáticas insurgiram: 

“Todo mundo respeita ele”, “Curtindo dor” e “Tem que pedir permissão”. 

Optamos pela análise compreensiva. 

 

“Pescador e pesqueiros” 

Trata-se de trabalhadores cujos “dentes nasceram no mar” e que em sua 

maioria, não conseguiram concluir o ensino médio. Relataram fome ao longo da vida, 

dificuldades financeiras e ambientais relacionadas à diminuição de pescado. Toda a 

comunidade vive diretamente ou indiretamente da pesca, envolta pela economia 

familiar. 

Fabricam e reparam seus próprios instrumentos de trabalho, denominando-os 

“artes da pesca”. Cada uma delas é específica na captura de animais e se diferenciam 

quanto à forma, tamanho e local onde será usada. O “pesqueiro”, local onde ocorre a 
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pesca, depende das condições ambientais referentes à maré, clima, tempo, correntes 

de ar e marítimas.  

Para chegar ao “pesqueiro”, pode-se demorar até 2h e, estando lá, os 

pescadores permanecem por um mínimo de 4h. Quanto maior é a “petrecho”, mais 

pessoas trabalham na coleta. O ritmo de trabalho se estende à própria residência para 

tratar os animais e/ou reparar/confeccionar novas “artes”, bem como limpar o porto e 

os “tijupás” – casa individual, localizada no porto, para guardar parte do material de 

trabalho. 

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

“Todo mundo respeita ele” 

Além de ser encontrado em tocos de madeira, enterrado na lama e sob 

folhagens, é corriqueiro que o Niquim esteja na rede, misturado aos demais peixes. 

São nestes momentos que o acidente ocorre. Todos os pescadores entrevistados se 

acidentaram com o Niquim mais de uma vez na vida. Os trabalhadores relataram que 

o acidente ocorreu do meio ao final do trabalho, o que pode estar relacionado ao 

cansaço e falta de atenção, ambos atribuídos a um trabalho exaustivo. Quando o 

acidente ocorria no início do trabalho, os mesmos falam sobre “voltar para casa de 

mãos vazias”.  

 

“É um dos peixes perigosos (...) ele assenta na lama, perto de um toco, de uma pedra 

(...) Todos eles têm ... É uma bolsinha que ele tem ali ao redor do esporão que guarda 

o líquido (...) Então, todos aqui já foram furados de Niquim. ” (Sérgio, 63) 

“Todo mundo respeita ele ali (...) São João é o tempo que eles estão na desova... é 

pior. ” (Cláudio, 37) 

“Foi no fim [do trabalho], quando fui dar parte da vida dos outros. De outra vez, eu 

estava no porto. Não estava pescando, fui arrumar as coisas (...) eu pisei no Niquim, 

aí eu pressenti inchar embaixo do meu pé. Aí eu apertei bem e saí tirando... esse não 

me furou. Mas o outro eu não pressenti, tirei o pé e ele me furou.” (Marcus, 63) 

“Estava pescando em rede de arrasto (...) Aí eu, na ganância, enchi mais uma lata de 

terra para pegar o Mirim (...) Falei para meu parceiro: tomara que não seja esse 

maldito (...) geralmente, quem dá sorte, acontece mais no final do trabalho, quem dá 
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sorte! Como eu sou um cabra muito meio azarento, acontecia comigo nas primeiras 

vezes, mas geralmente acontece mais no final (...) Geralmente aonde tem ele, tem 

muito baiacú. Eles dois combinam alguma coisa... se eu botar a rede aqui agora, e 

vier 2, 3 baiacú, já digo: é vem Niquim aqui, viu! Acho que ele vem avisar.” (Jonas, 38) 

“Isso é coisa do mar... Ele está lá...” (João, 57) 

 

O “inimigo” “vive escondido”, ou seja, mimetizado para a sua própria 

sobrevivência. Tem uma natureza oculta, dissociada da proteção e segurança, ambas 

preconizados pelo sentido da saúde. Essa predição observada neste campo da Saúde 

Coletiva, é caracterizada pela preocupação em se defender de permanentes ataques 

ao estado saudável, pois diante do perigo há um esperança e “tirar o pé, arrastando e 

pressionando” é um etnométodo (GADAMER, 2006). 

Só é considerado “trabalho” pelos pescadores, o momento em que ocorre a 

coleta. Consertar ou fabricar manualmente as “artes de pesca”, limpar o porto para 

que não se acumule animais, preparar o produto para venda e comercializá-lo são 

fases do trabalho extrativista não reconhecidos como tal (PENA, 2013; GIDDENS, 

2012). 

Apesar de não haver estudos sobre o ciclo de vida do referido animal, sabe-se 

que o Niquim “incha” previamente à inoculação da peçonha, injetando-a após pressão 

plantar ou palmar (HADDAD et al, 2003). O conhecimento popular acerca deste 

ictismo, fez com que o trabalhador desenvolvesse a estratégia de, ao perceber um 

volume crescente sob o pé o palma da mão, deduzir que seja o Niquim e, em vez de 

retirar o membro, o que normalmente se faz diante do susto, ele deve pressionar ainda 

mais o animal por algum tempo para depois soltá-lo rapidamente. Essa alternativa é 

comumente utilizada quando o Niquim é “pressentido”.  

O acidente comumente ocorre no final da pescaria, após horas de trabalho sob 

o sol ou chuva. Somado a essas condições, está o constante balanço da embarcação. 

É cientificamente aceito que este fato provoque conhecidas alterações no labirinto, o 

qual se relaciona com o equilíbrio humano. O pescador, pode não perceber essa 

influência que, com o cansaço físico e mental, tire a atenção plena que o trabalho 

exige e então, ocorre o acidente. Há um fluxo de sentidos que atravessam os corpos 

e as mentes destes pescadores, os quais estão situados em um horizonte aberto, 

constituindo e sendo constituídos de sensações míticas, crenças e explicações sobre 

o mundo do trabalho, a sorte na pescaria e acidentes. 
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Concomitantemente, as falas dos participantes ilustram o pensamento de 

naturalização, já que o “acidente é coisa do mar”, “todos já foram furados”, o Niquim 

“está ali” e ele só “fura” se o pegar. Dizer que “não há o que fazer”, reforça a condição 

natural do agravo a que todos são submetidos e que é descrito na literatura como um 

dos principais acidentes de trabalho relacionados à atividade pesqueira (FEITOSA & 

PENA, 2014), com estimativa subnotificada (HADDAD et al, 2003; LOPES-FERREIRA 

et al, 2014).  

A “sorte” é um outro signo que emerge e está relacionado com a saúde 

enquanto “riqueza”, antagonicamente ao “castigo” e “infelicidade” já mencionado em 

estudos similares (FREITAS, 2014). A “ganância”, “falta de atenção”, “falar da vida 

alheia”, “Baiacú” e “corpo sujo”, são fatores de risco subjetivos atribuídos ao acidente. 

Teorias etiológicas populares que envolvem “causas naturais”, são comumente 

invisíveis ao etnocentrismo biomédico (LANGDON & WIIK, 2010). Parece que o 

comum, aquilo que ocorre com alguma frequência, é natural e o trabalhador não teria 

como se ausentar disso. A naturalização e culpabilização do trabalhador pelo acidente 

que sofre, é objeto de investigação em diversos setores (MORAES, 2012), porém há 

uma escassez de estudos com a categoria profissional a que este artigo se propõe 

(FEITOSA & PENA, 2014). 

Há estudos que relatam que a peçonha em um animal mais jovem é 

razoavelmente diferente de um adulto, e os correlacionam com determinadas épocas 

do ano. Isso já é definido para alguns tipos de ofidismos, porém, apesar dos relatos 

de que o mesmo corre com o Niquim, não foram identificados estudos que 

abordassem essa questão. 

 

Observa-se que o cuidado é anterior ao acidente em si, e inclui a estratégia de, 

ao sentir um volume diferencial da região plantar ou palmar, o trabalhador aumenta a 

pressão sobre o Niquim, soltando-o mais rapidamente possível. 

Quando o acidentado expõe que o envenenamento é coisa da natureza, 

imbrica-se com ela e dela faz parte (FREITAS, 2014), o cenário naturalista oculta o 

envenenamento com o Niquim. Com isso, dificulta a chegada da informação na 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – SVS/MS.   

O modelo de prevenção preconizado pela promoção da saúde foi construído 

sob a cultura exclusivamente técnica e se opõe ao modelo local. O oficial é baseado 

no conhecimento prévio do evento ou agravo a fim de diminuir sua ocorrência ou 
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interferir em seu progresso. Essa gestão de risco não se aplica ao acidente de trabalho 

com o Niquim. 

 

“Curtindo dor” 

Apesar do ferimento ser composto por dois pontos visíveis a olho nu, o 

processo de reconhecimento do acidente com o Niquim, inicia-se pela sensação de 

adormecimento do membro atingido e o reconhecimento característico da dor. A 

mesma integra um sistema de alarme que o corpo possui ao mesmo tempo que é 

subjetiva e apreendida através de experiências ao longo da vida. 

O limiar entre dor aguda e a crônica é o tempo de duração da mesma (LIMA 

&TRAD, 2007). Atravessa o corpo em sua completude, este que oferece uma visão 

de mundo e como o mesmo é organizado. 

 

 “O dedo inchou, da junta para cima, eu senti uma dor que ia até o coração (...) “Ele é 

pior do que qualquer dor de dente, eu já senti dor de dente terrível, mas o niquim é 

pior. Da 1ª vez eu não arranquei o dedo fora com uma faca porquê eu sou ruim de 

canhoto.” (Sérgio, 63) 

“Eu disse assim: hum alguém me furou! Aí o rapaz que estava pescando disse:  não 

rapaz, deve ser o camarão! Eu: camarão o quê, rapaz! Camarão faz formigar e latejar 

desse jeito? (...) A dor é incomparável! Acho que pior que a dor de Niquim é uma dor 

de dente bem dada ou uma dor de ouvido... porquê Ave Maria, Nossa Senhora dos Ói 

Rasgado, se ela existisse, porquê o sistema é bruto... nesse aí você fica 24h em 

claro... o dedo, eu fazia o que? Eu botava ele na vela acesa, para aliviar um 

pouquinho... ô misericórdia! ” (Jonas, 38) 

“Olha, dói... é uma dor fina, aí essa dor, só vai aumentando (...) a gente não aguenta. 

“ (Jurandir, 47) 

“Mas tem hora que a pessoa prefere tomar uma cacetada do que uma furada de 

Niquim. Por que, é horrível (...) É uma dor inexplicável (...) A única dor que até hoje 

que eu já senti comparada ao do Niquim, foi a do escorpião (...) Eu particularmente 

prefiro 10 dores de dente... 10 dores de ouvido, do que a dor do Niquim. “ (Lúcio, 39) 

“A recuperação vai depender da carnadura dele, né? Você, mais nova, rápido passava 

(...). É coisa! O pé incha, fica inchado... só não corre risco de morte. ” (Marcus, 63) 
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A dor aqui relatada é considerada fisiológica, com duração limitada de tempo e 

espaço e cessa com a resolução do estímulo nóxico. Com isso, é considerada aguda. 

A dor causada pela natterina , apesar de aguda, tem duração crônica nas primeiras 

24h, durante as quais o acidentado não consegue comer ou dormir. Sua intensidade 

estimula soluções relacionadas a queimaduras, uma vez que a temperatura elevada 

neutraliza a proteína que constitui a peçonha e é responsável pela dor (LOPES-

FERREIRA et al, 2014). 

 Além de invisível, imponderável e incomensurável, neste caso, uma “dor que 

vai e volta”, “dá espetadas” e “vai até o coração”, não é um objeto de estudo valorizado 

no curso médico, apesar de onipresente na prática (LIMA & TRAD, 2007). Estudo 

recente sobre a qualidade de vida do trabalhador de pesca artesanal, afirma que a 

dor, afeta negativamente a funcionalidade dos membros superiores, piorando o estado 

de saúde necessário para a realização do trabalho (MULLER et al, 2017).  

 Saúde diz respeito à potencialidade e criatividade, enquanto que 

doença/agravo é entendido como limitação e impotência diante do mundo 

(CANGUILHEM, 2006). Enquanto que, do ponto de vista do modelo biomédico 

hegemônico, o adoecimento está imbricado, principalmente, pela visualização de uma 

lesão ou anomalia. É aqui que entra a experiência da dor gerada por este acidente. 

Por não ser reconhecida, não é devidamente tratada. O sistema cultural de 

saúde, este que na prática não é universal e, raramente reflete as definições 

biomédicas, toma a dor como signo capaz de classificar o acidente como grave 

(LANGDON & WIIK, 2010). 

 Observa-se particularidades nos comportamentos referentes ao acidente que 

seguem uma lógica própria, distinta do modelo biomédico. Envolve uma angustia 

advinda da dor que, por consequência, imobiliza o corpo para o trabalho e desmonta 

a segurança que possui. Os corpos físico, social e espiritual aqui se misturam 

(LANGDON & WIIK, 2010). Sem este conjunto, não há alimento ao mesmo tempo em 

que existe uma dependência de outrem para manter o sustento familiar durante a 

recuperação. Estamos falando de famílias cuja renda mensal de R$ 137,00, equivale 

a quase cinco vezes menos o salário mínimo vigente à época (FALCAO et al, 2015). 

 O corpo é responsável pela recuperação, depende da “carnadura”, ou seja, do 

quanto a “carne” seja “dura” o suficiente para impedir que a peçonha se espalhe. Está 

relacionada à capacidade de resiliência, uma vez que o corpo que pesca também 

precisa se recuperar. 
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A dor é o que imobiliza partes do corpo para o trabalho e classifica o acidente 

como sendo grave. Temida, rouba a paz, o trabalho. Sem trabalho, há vergonha, mas 

não alimento Sem dormir, sem comer, “vai curtindo” até que ela passe. A dor se 

materializa na miséria, na angústia e no sentimento de urgência. Todas fazem parte 

dessa experiência que atravessa o corpo em sua totalidade, o que contribui para que 

a mesma permaneça oculta junto ao modelo biomédico. 

 

“Tem que pedir permissão” 

Atualmente, os pescadores vêm se queixando da diminuição de pescado. Este 

fato faz com que eles trabalhem mais para coletar a mesma quantidade de pescado. 

A escassez é atribuída à construção da barragem Pedra do Cavalo, Consórcio 

Estaleiro Enseada do Paraguaçu e pesca com bomba. Em relação ao estaleiro, 

recentemente o Ministério Público uma ação civil pública contra as empresas que 

compõem o Consórcio, a União e o Estado da Bahia pela instalação da mesma e, cuja 

obra foi interrompida em fevereiro de 2015. 

Ao mesmo tempo em os pescadores se “sentem bem” durante a pescaria, os 

mesmos relatam a “necessidade” em se alimentar, preocupações relacionadas com a 

imprevisibilidade das condições naturais inerentes ao extrativismo. Eles relatam 

preparos para ir pescar e, na água, brincadeiras não são permitidas, bem como 

palavras de baixo calão, falar de alguém que já faleceu ou algum animal específico, 

que na região, esteja associado ao azar. O risco de voltar sem o pescado ou de que 

ocorra algum acidente, se destacou nas falas: Pesca se mistura como fator de 

proteção. 

Ir à pesca, exige três tipos de preparo: o próprio corpo, a observação das 

condições ambientais e as “artes da pesca”. Com trabalho diário, muitas vezes sem o 

descanso semanal, é movido pela “necessidade” do alimento para a família e tempo 

da maré. Há um corpo que descansa em alguns momentos do dia, que está cansado 

e dói. O cansaço também é atribuído à idade e não ao ritmo intenso de trabalho. 

Sempre que pergunto sobre o trabalho, eles dizem que é rápido, pois não tem a noção 

de tempo. Esse mesmo corpo é preparado para ir à pesca, pois precisa “estar limpo” 

em acordo com a ancestralidade. Mencionar o Guará ou Sapo, são infortúnios para a 

pesca. Brincar também não é bem-vindo. Não se pode beber, manter relações sexuais 
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antes da pesca e como parte do processo, estão diferentes saudações à lua, à 

natureza, se benzer com a água que compõem a crença pessoal. 

 

“ A Pedra do Cavalo prejudicou muito a gente. Quando eles largam a água, não atinge 

a gente aqui, mas não traz mais o fruto como antes trazia (...) Hoje só pegam uma ou 

duas latas (...) O meu pai queria que eu virasse um trabalhador igual a ele. A minha 

mãe queria que eu estudasse para não viver só naquilo. ” (André, 66) 

“ São os preceitos da vida. a gente está pisando na maré, está pisando em que? tem 

que pedir permissão, tem que pegar e benzer com ela (...) Cada dia, mudo de lugar” 

(Sérgio, 63) 

“A gente percebe o temporal... O mar começa a avisar, se agitando... pelo vento... O 

horário que começa a ventar, já é certo o temporal vir (...) Muitas vezes a gente se 

encosta na beira do mangue, muitas vezes a canoa emborca e a gente segura no 

mangue e tenta segurar a canoa(...) [O trabalho] exige força e coragem, mas...por que 

a gente sai de casa sem nada na mão. A gente vai aventurar para ver se traz alguma 

coisa para comer. “ (Lúcio, 39) 

“A pesca para mim, na realidade, tem três linhas de raciocínio: sobrevivência, terapia 

viável e necessidade (...) “Não é qualquer pessoa que consegue desenvolver este 

trabalho. É cansativo, normalmente os pescadores dormem no mar e chegam a 

passar alguns dias. “(Jonas, 38) 

 “A gente não sabe o que vai acontecer também lá” (Jurandir, 47) 

“É um trabalho sofrido, mas eu me sinto alegre por que foi onde meu pai me ensinou 

e, toda vez que vou pescar, me lembro dele. “(Cláudio, 37) 

“Um dia, eu fui pescar, estava jogando Bahia e Corinthians, e eu lá na lama torcendo 

para o Bahia. Quando cheguei em casa, em vez de me cuidar para ir pescar no outro 

dia, fui para o jogo. No dia seguinte, me chamaram para ir pescar e, quando fui puxar 

a rede, buf! Caí de sono na água! Dormi pescando, puxando a rede. “ (Marcus, 63) 

 

Estudos realizados em outra região da Bahia revelaram que o entendimento 

referente à baixa produção pesqueira está relacionada à contaminação ambiental 

química (FREITAS, 2012; BROWNE, 2016). Cada grupo interage com o cenário 

ecológico determinado a partir da própria cultura, esta que define as condições para 

sobreviver nesse meio. Tem caráter transformador, cujo objetivo é pensar soluções 

particulares (LANGDON & WIIK, 2010). 
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O risco não é algo que possa ser pensado de forma puramente racional. Há um 

motivo, uma razão através da qual a pessoa se submete aos perigos ambientais que 

perpassa por uma construção social e política, pois dependem de alternativas. Nas 

decisões se encontram implícitas quais os riscos são aceitáveis e sua relação com a 

condição socioeconômica, necessidade para se alimentar e comprar diferentes itens, 

mesmo que seja na relação de escambo (DOUGLAS, 2012). 

Aqui, os riscos são compensados pelos benefícios e necessidade, ao mesmo 

tempo em que são estabelecidas algumas prioridades entre os perigos, dentre elas, 

as tempestades continentais de verão, por virem com relâmpago. Toda a sociedade 

depende de combinações de confiança e medo de forma que certos perigos naturais 

estão relacionados às falhas morais, tais como a falta de preparo, orações e atitudes 

de respeito ao mar e aos seres imaginários associados (DOUGLAS, 2012).  

As fragilidades da profissão, tais como afogamento, cortes e perfurações com 

as “artes da pesca”, peixes peçonhentos e/ou plantas, bem como doenças 

musculoesqueléticas e dificuldade de acesso aos serviços de saúde são citados na 

literatura (ROSA, 2010; PENA & FREITAS, 2014).  Agentes patológicos associados 

às condições de trabalho, poluição ambiental (CARVALHO et al, 2014) e falta de 

proteção social, são potencializados pela extensa jornada de trabalho, pouco uso de 

Equipamento de Proteção Individual e instabilidade da função (ROSA, 2010). 

Ao considerar que a sociedade produz a própria maneira de ver o ambiente 

natural, a pesca como característica social provoca diferentes respostas ao perigo. 

Inclui-se aqui o acidente com o Niquim, que apesar de temido, pois pode “aleijar” a 

estrutura da mão ou do pé, no geral, apenas promove o abandono total do trabalho 

quando atrofia gravemente a região, como encontrado. A teoria cultural da percepção 

de riscos, considera o ambiente social, os princípios de seleção e o sujeito como 

partes integrantes do sistema. 

Medo e sofrimento são relatos já presentes em estudos anteriores (FREITAS, 

2014) e associados à falta do pescado e à incerteza de retorno ao lar devido às 

condições da natureza. O constante estado de alerta que estes trabalhadores são 

obrigados a manter e o ritmo orientado pelas marés, traz semelhanças com a rotina 

de trabalho de turno 

Ao mesmo tempo em os pescadores se “sentem bem” durante a pescaria, os 

mesmos relatam a “necessidade” em se alimentar, preocupações relacionadas com a 

imprevisibilidade das condições naturais inerentes ao extrativismo. Eles relatam 
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preparos para ir pescar e, na água, brincadeiras não são permitidas, bem como 

palavras de baixo calão, falar de alguém que já faleceu ou algum animal específico, 

que na região, esteja associado ao azar. O risco de voltar sem o pescado ou de que 

ocorra algum acidente, se destacou nas falas: Pesca se mistura como fator de 

proteção. 

O trabalho que viabiliza a aquisição de alimentação e artes de pesca para a 

sobrevivência é valorizado pela família e sociedade. Essa valorização, e a própria 

angustia gerada, contribuem para a naturalização do acidente uma vez que o 

pescador visualiza o retorno ao trabalho, o mais rápido possível. Este fato é acentuado 

pela falta de informação sobre o agravo. 

Uma dermatite que seria decorrente de esponjas, capaz de cortar a pele, é 

relatada como um impedimento ao trabalho. 

    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A “dor” relatada foi o fator de risco ecológico que sobressaiu. É temida por todos 

e está além do corpo físico. Implica no “corpo envergonhado”, cuja característica 

sociocultural se relaciona com o não trabalho e dependência de terceiros para a 

sobrevivência familiar. 

Ir à pesca, exige três tipos de preparo: o próprio corpo, a observação das 

condições ambientais e as artes da pesca. Com trabalho diário, muitas vezes sem o 

descanso semanal, é movido pela “necessidade” do alimento para a família e tempo 

da maré. Há um corpo que descansa em alguns momentos do dia, que está cansado 

e dói. O cansaço também é atribuído à idade e não ao ritmo intenso de trabalho.  

Sempre que pergunto sobre o trabalho, eles dizem que é rápido, pois não tem 

a mesma noção de tempo que outros trabalhadores formais, não artesanais. Esse 

mesmo corpo é preparado para ir à pesca, pois precisa “estar limpo” em acordo com 

a ancestralidade. Mencionar o Guará ou Sapo, são infortúnios para a pesca. Brincar 

também não é bem-vindo. Não se pode beber, manter relações sexuais antes da 

pesca e como parte do processo, estão diferentes saudações à lua, à natureza, se 

benzer com a água do mar. Todas estas são crenças observadas na pesca. 

Somado a este fato, existem os períodos de defeso, em que determinadas 

espécies não podem ser coletadas. Esta medida socioambiental, foi suspensa em 
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2015 quando da reforma Ministerial que transformou o Ministério da Pesca em uma 

Secretaria. Mas a proibição permanece. No entanto, os pescadores, até o final desta 

pesquisa, permaneceram sem receber o auxílio. 

Diante da termolabilidade da natterina, a água quente presente no motor da 

embarcação serve como primeiros socorros para inativar esta proteína e dificultar seu 

alastramento pelo corpo até que cheguem ao posto de saúde mais próximo para 

receberem cuidados adequados como o antiveneno.  Para tanto, recomenda-se a 

urgência em distribuir este soro e incluir o Niquim na lista de Notificação Compulsória 

do SINAN. 

Percebe-se a falta de atuação dos profissionais de saúde em relação ao 

acidente em questão: a CAT não é preenchida, não sabem diferenciar veneno de 

peçonha, a ficha de notificação ao SINAN não é preenchida, apenas analgésicos e 

antibióticos são prescritos, isso quando tem um médico plantonista, o que reflete o 

abandono do Estado aos trabalhadores e trabalhadoras de pesca artesanal e modelo 

neoliberal vigente da saúde. É urgente políticas públicas para informar e educar a 

população sobre os seus direitos. 
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RESUMO 
Os pescadores artesanais, durante o processo de trabalho, estão expostos a 
diferentes acidentes com artefatos e/ou seres vivos. Dentre os animais com os quais 
se acidentam, está o Niquim, peixe peçonhento cuja proteína presente em sua 
peçonha altera o processo de regeneração celular, podendo necrosar o tecido 
atingido. Diante do agravo, optam por diferentes terapêuticas. Objetivamos conhecer 
o Itinerário Terapêutico e os significados decorrentes do acidente em questão, 
pelo modelo explicativo do trabalhador. Com abordagem qualitativa, foi realizado 
estudo exploratório, observação participante, anotações em caderno de campo e dez 
entrevistas semiestruturadas: uma com profissional de saúde, uma com pescadora e 
oito com pescadores. Os resultados traduziram a dor do acidente com o Niquim como 
intensa, registrada na memória como uma lembrança traumática. Apesar disso, o 
agravo é naturalizado pelos pescadores como um acontecimento da natureza e que 
depende da sorte da vítima. O Itinerário Terapêutico revelou os modelos popular e o 
biomédico. Este último desconhece o processo de notificação compulsória para o 
Niquim e ambos aplicam terapêuticas inadequadas. Concluímos que há necessidade 
de aperfeiçoamento comunicacional dos profissionais de saúde, principalmente os 
que atuam na atenção primária e estratégia de saúde da família. 
 
Palavras-chave: Acidentes de Trabalho, Pesqueiros, Veneno de peixe, Saúde do 
Trabalhador, Itinerário Terapêutico. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Itinerário Terapêutico é conceito que retrata os percursos desenvolvidos 

pelas pessoas diante de uma doença, agravo ou aflição (ALVES, 2016). Vem sendo 

utilizado em investigações relacionadas à saúde, doenças e agravos de pessoas, em 

situações concretas. Em seu sentido alargado, cria um espaço de visibilidade na 

formação, gestão, atenção e participação em saúde. Aqui, discutido no campo Saúde 

do Trabalhador, mais especificadamente no que tange o acidente de trabalho com o 

Niquim. 

Distribuído internacionalmente por toda região tropical e comum na costa 

brasileira (COSTA & MOLINA, 2009), os acidentes com o Niquim (Thalassophryne 
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nattereri), em pescadores artesanais, foram descritos à comunidade científica 

internacional pelo médico Heitor Praguès Froès, em 1933. Dos 833.205 trabalhadores 

registrados no Brasil, 625.557 estão nas regiões Norte e Nordeste, sendo 105.455 na 

Bahia (BRASIL, 2012). 

Estudos recentes descrevem a atuação da toxina no corpo do acidentado (a) e 

apontaram a existência de possíveis subnotificações acerca do agravo, o que pode 

estar inviabilizando a distribuição do soro já testado pelo Instituto Butantan (HADDAD 

et al, 2003; LOPES-FERREIRA et al , 2014). Apesar disso, não foi localizado estudo 

de cunho qualitativo, e nem outros, que tratasse a problemática em Saúde do 

Trabalhador. É um agravo que consta na Lista de Notificação Compulsória (BRASIL, 

2011) relatado em estudo no estado do Ceará (FACO et al, 2005).  

E sobre as condições de trabalho no ambiente natural, observa-se que ocorrem 

acidentes com o Niquim (T. nattereri), um peixe acantotóxico. Quando pressionado, 

normalmente pela região palmar ou plantar, injeta a peçonha, que é uma toxina 

proteica: natterina. Esta provoca edema e dor imediata, irradiada e cíclica, por dias, 

que pode levar à fraqueza, sudorese e náuseas (PENA & MARTINS, 2014). Altera a 

função renal nos primeiros 30 minutos (MARTINS, 2009) e seu efeito miotóxico 

contribui para um fluxo ineficiente de leucócitos inflamatórios. Isso leva a uma 

trombose que, pela falta de oxigenação adequada, desencadeia uma cicatrização 

tardia que favorece o processo de necrose (LOPES-FERREIRA et al, 2014).  

Diante do agravo multifatorial, o conceito basilar de cultura em Antropologia, 

traz elementos, tais como comportamentos e pensamentos singulares, decorrentes 

das diferenças socioculturais.  Partindo-se do pressuposto de que todos os humanos 

têm cultura, reproduzindo-a, e de que a mesma determina essas especificidades, 

sustenta-se que as questões inerentes à saúde e ao adoecimento também devem ser 

pensadas a partir de contextos socioculturais locais (LANGDON, 2012).  

Em sociedades complexas, tais como a brasileira, observa-se diferentes 

sistemas de atenção à saúde - Health Care System (KLEINMAN, 1978), que operam 

simultaneamente, tais como os cuidados biomédico, popular e folk. Esse último se 

refere às orações de cura. O presente manuscrito considera que “toda experiência 

tem um horizonte em contínuo fluxo”, de forma que o mundo não se reduz a um 

conjunto de coisas singulares, mas múltiplo em perspectivas (ALVES, 2016; 

GADAMER, 2006). São práticas e instituições particulares que, diante dos infortúnios, 
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compreendem e desenvolvem diversos elementos culturais para que sejam aplicados 

à coletividade. 

 A antropologia da saúde reconhece a construção sociocultural no processo de 

saúde e doença, advinda do enredamento entre a biomedicina, a medicina popular e 

as representações práticas denominadas de mágico-religiosas (CANESQUI, 2003; 

KLEINMAN, 1978; CARRARA, 1994).  O próprio relativismo assumido atualmente pela 

biomedicina brasileira foi construído a partir da concepção sociocultural (LANGDON, 

2010). 

 Ao longo da vida, os indivíduos são socializados a partir de padrões vigentes 

em sua sociedade. Com isso, as decisões relacionadas à saúde e doença são 

aprendidas, compartilhadas, padronizadas e trazem em sua oralidade os signos sobre 

o porquê fazer. A partir do referencial apresentado, o presente artigo se propõe a 

conhecer o Itinerário Terapêutico e os significados decorrentes do acidente em 

questão, pelo modelo explicativo do trabalhador, em sua história ocupacional. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Diante da natureza do objetivo proposto, a trajetória deste estudo se deu pela 

abordagem qualitativa com aproximação dos instrumentos etnográficos.  Os 

colaboradores do estudo trabalham e residem no 21º Território de Identidade da 

Bahia, o Recôncavo. Integra os 26 territórios culturais constituídos a partir de suas 

especificidades sociais e locais para definir políticas públicas na perspectiva do 

desenvolvimento (BAHIA, 2015).  

Os dados empíricos foram coletados durante visitas de campo, com a 

observação participante, anotações em diário de campo oriundas de entrevistas em 

profundidade. Esta última ocorreu em ambiente de intersubjetividade construído ao 

longo do tempo, ou seja, concordância de sentidos sobre o assunto. Houve abertura 

para inversão de papéis e sempre foram precedidas de explanação sobre o trabalho 

e solicitada a permissão para gravá-la, em acordo com o termo de consentimento livre 

e esclarecido (CAAE nº53865616.3.0000.5577), cujo parecer tem o nº 1.479.239. 

Através de contatos com as lideranças comunitárias de pesca artesanal, foram 

escolhidas duas que pertencem ao Recôncavo baiano. Durante o estudo exploratório, 

em 2015, diálogos foram estabelecidos com as comunidades para que ocorresse uma 
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aproximação e, desta forma, os atores sociais indicassem seus pares vinculados à 

proposta. Em 2016, realizei dez entrevistas semiestruturadas, sendo duas mulheres e 

oito homens com idade entre 35 e 66 anos. 

Inicialmente os colaboradores eram somente pescadores artesanais. Suas 

falas indicaram a necessidade de conversar com os profissionais de saúde, incluídos 

posteriormente. Foram elegíveis as pessoas que residem na localidade de trabalho, 

as acidentadas com o Niquim durante a pesca e àquelas que vivenciaram o acidente 

com algum parente.  

A partir da informante chave, indicou-se o primeiro participante, os demais 

surgiram através de indicações daqueles já entrevistados. É sabido que este método 

é sensível aos vieses de comunidade, e com isso tente a compartilhar, características 

pouco diversas. Por isso, a escolha de duas comunidades (MINAYO, 2010) se deu 

por dois motivos: para evitar as questões referentes às relações internas de poder e 

para descrever tanto os processos de trabalho como o acidente em si. Foram 

considerados todos os acidentes com o Niquim, independente da data que ocorreu, 

uma vez que a dor relatada e as características do acidente. 

Comedidos em tocar no assunto por seu eu uma investigadora e mulher, houve 

um certo constrangimento em falar sobre o arrefecimento da dor, como uma condição 

de analgesia da mesma. 

As entrevistas seguiram um roteiro, o qual levanta questões referentes à 

situação familiar, história profissional, demográficas, artes da pesca, sobre o Niquim, 

inclusive sua caracterização; os itinerários terapêuticos optantes em cada acidente 

com o Niquim, a qualificação da dor e sequelas. Não estava no roteiro, porém surgiram 

questões ambientais e políticas. Por fim, apresentei a informação de que a pesquisa 

surgiu quando acessei a informação de que o antiveneno já havia sido produzido e 

testado pelo Instituto Butantan, porém, sem distribuição.  

As gravações foram auditadas, transcritas e analisadas em três etapas: a pré-

análise com descrição analítica identificou as principais noções e categorias 

empíricas. A indexação ultrapassa a mera recordação dos eventos passados das 

quais emergiram as representações presentes e futuras e apontou para as seguintes 

dimensões cognitivas: “Bicho malvado” – agravo e causalidade e “O tempo do veneno” 

– prescrição e sequelas. Anterior à ambas, foi adicionado “O corpo que pesca” para 

tratar a história ocupacional. Optamos pela análise compreensiva do modelo de 

Itinerário Terapêutico (KLEINMAN, 1978). 
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“O corpo que pesca” - História ocupacional 

 Os trabalhadores relatam que toda a comunidade vive diretamente ou 

indiretamente da pesca, de forma que a economia circundante é familiar. É comum a 

inserção no trabalho ainda na infância, onde catar “sirizinho” é uma brincadeira ao 

mesmo tempo em que estão sob os olhos dos responsáveis e aprendem um ofício. 

Com exceção da pessoa de sexo feminino, todos os demais participantes não 

concluíram o ensino médio.  

 Os instrumentos utilizados, ou “petrechos”, são diversificados, artesanais, 

dependem do “pesqueiro”, local na qual a atividade será desenvolvida, da época anual 

em que o pescado está disponível na natureza, da maré, da lua, correntes marítimas 

e tipos de mudanças no tempo: se a chuva se origina no continente ou não. Além de 

serem díspares quanto ao tipo, as “artes da pesca” possuem diferentes comprimentos, 

medidos em “braçadas”, que podem chegar a 30. Estas, com malhas maiores ou 

menores, a depender do tamanho dos animais serem coletados.  

A rede é colocada na água no mínimo em “3 lances” e cada um deles demora 

cerca 30 minutos dentro da água. Quando é retirada da água com todo o peso, os 

peixes são acondicionados em um recipiente e joga-se o segundo lance. Pescam em 

duplas ou em grupos, com familiares e/ou seus pares, a depender do tamanho da arte. 

Os pescadores se tornam especialista em alguma arte de pesca e possuem diferentes 

redes para o mesmo pescado. 

 Mesmo residindo próximo aos portos, em um barco de remo, chegar ao 

pesqueiro pode demorar até 2 horas e por lá permanecem por um mínimo de 4 horas. 

O que dita o ritmo é a maré que, quanto maior, mais demorado é o trabalho. Os 

camboeiros, antes de irem pescar com a rede, já fizeram toda a instalação da Camboa 

e, no retorno ao porto, vai até ela para retirar o que conseguiu coletar. Além disso, em 

casa, estão sempre consertando as redes. Os acidentes ocorrem principalmente com 

as redes de arrasto, coleta de camarão com a mão e Camboa.  

   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

“Bicho malvado” – agravo e causalidade 

O Niquim é um peixe peçonhento, “inimigo” do pescador artesanal, cujo 

tamanho varia de 15 cm a 45 cm. Diferentes aspectos geobiológicos compõem o seu 
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habitat, uma vez que o mesmo se encontra entre as rochas, folhas ou enterrado na 

lama. Sua descrição adentra ao folk e ultrapassa os modelos popular e biomédico, 

conforme o Explanatory Models de itinerário terapêutico (KLEINMAN, 1978).  

Um dos fatores que determina o tipo de pesca a ser realizada, é a geografia 

local e sua dinâmica em relação às marés, o que dita o “petrecho” a ser utilizado. O 

acidente com este animal ocorre ao coletar mariscos nos “petrechos” como a Camboa, 

Tapasteiro, pesca com a rede e/ou mão e ainda quando pisam. Em constante estado 

de alerta que o referido trabalho extrativista exige, algumas vezes a “furada” é 

pressentida.  

 

“Falar do Niquim... foi assim... uma experiência muito ruim, sabe? Dói muito, uma 

coisa que... uma dor insuportável, é um bicho muito cruel (...) Ali é meu inimigo fiel! 

(...) na hora que eu fui tocar nele, ele parece que só fez se mexer, o espinho entrou 

no meu dedo... misericórdia... inchou da minha mão até debaixo do suvaco... eu levei 

foi 24 h chorando... ” (Lúcio, 39) 

“Eu sei que é tocar no lugar que ele joga o veneno, ele se incha todo, e aí ele dá duas 

tangadas para cima, para poder furar o lugar com o esporão dele (...) A gente pega 

ele na rede... Tem vezes que a gente pega até dez Niquim de uma só vez. ” (Jurandir, 

47) 

“Na verdade... eu acho que é o ferrão que ele tem que é tipo um leite que ele injeta, 

mas eu acho que é tão rápido que você só sente a picada... quando a gente toca nele, 

pega nele, é uma coisa rápida, como picada de cobra mesmo (...)“Eu não vi ele... senti 

só a furada e começar a adormecer tudo (...). “ (Sérgio, 63) 

“Se a gente não enfiar a mão nele, ele não vai furar. ” (Maurício, 44) 

 

 Observei que falar sobre o Niquim provocava uma mudança nas expressões. 

Braços eram cruzados, olhos voltados para o chão, lábios comprimidos e voz baixa 

foram observados à medida em que a entrevista começava a solicitar informações 

específicas. “Inimigo fiel” que, no sentido existencial da angústia, ao longo da 

conversa, se mostra como algo que atrai aquilo que existe em seu centro, sua 

constituição básica (GADAMER, 2006). Portanto, como uma situação fundamental 

diante de um estranho, “cruel’, capaz de roubar o fôlego do acidentado, lança-o do 

estreito ao vasto, na tentativa de superar as dificuldades da vida. Aqui, o 

envenenamento e suas consequências. 
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 Temido, age rápido com o seu “ferrão”. A dor e suas características anunciam 

o acidente concreto. Invisível pelo profissional biomédico, a dor subjetiva passa 

despercebida e o olhar recai sobre os dois furos. (LIMA & TRAD, 2007). O aspecto 

oculto do acidente é reforçado como algo corriqueiro, ocorrido apenas caso o homem 

invada o habitat no peixe. Essa visão naturalista desemboca em duas questões 

fundamentais: a naturalização do acidente pelo entendimento ecológico de que o 

“invasor”, na prática, é o homem. A reflexão ecológica é frequente, uma vez que os 

pescadores se sentem integrantes do ambiente (FREITAS, 2014).  

  

A dor é considerada o que existe de pior no acidente com o Niquim. Rouba o 

trabalho, o alimento e, apesar de sua onipresença na instituição oficial de saúde 

brasileira, poucos são os profissionais que olham para a sua subjetividade. A vivência 

ecológica do pescador não deve ser confundida com a naturalização do acidente. Esta 

que implica em desassistência na atenção à saúde pela inexistência de notificações.  

 

“O tempo do veneno e o remédio principal” – prescrição e sequelas. 

 O processo de escolha, avaliação e tratamento dos acidentes com o Niquim, 

inicia-se pelo reconhecimento das características da dor e do ferimento. Foram 

apreendidas ao longo da vida ou ensinadas pela ancestralidade. Outras 

permaneceram ocultas pelos sábios curandeiros e curandeiras. Ainda existem 

àquelas inseridas pelas práticas biomédicas. 

 Experienciar o acidente passa por um horizonte, cujo fluxo sem mantêm 

contínuo, coletivo, e permite dar visibilidade. Somado a isso, há um corpo integral que 

se mantêm engajado no mundo e que aprende a ser afetado (LATOUR, 2004). 

 Independente da conduta empregada por todos aqueles que se engajaram nas 

tentativas em solucionar os acidentes com o Niquim, o Itinerário Terapêutico aqui 

construído, se mantém no domínio dos processos socioculturais. Diante de um 

conhecimento etnobotânico, etnozoológico, etnopedológico, a antropologia da saúde 

permeia a medicina praticada empiricamente.  

 

“Para aliviar um pouco você tem que colocar a ostra crua em cima… Alivia, não passa 

(...) Eu iria fazer o remédio que é... esse remédio é certo mesmo, mas... eu fiquei com 

medo... medo... quer dizer, não tive a coragem... mas eu ia fazer o remédio com ela... 

aí talvez seria não muito grave (...) O remédio está em vocês (...) É o único remédio 
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que quebra o desgraçado... o bicho é tão miserável, que só ele consegue quebrar (...) 

O algodão sai preto da cor disso aqui, ó [mostrou o controle remoto] É coisa verídica... 

você vê bem ele puxando [a peçonha]. “ (Jonas, 38) 

“É voltar para casa ligeiro, pede a mulher para botar um algodão na vagina. Se ela 

estiver nos dias dela, melhor! Aí quando tiver coisa, aí bota em cima e aí amarra. Aí 

[o algodão] puxa [a peçonha] Ave Maria, é bom que é danado! ” (Marcus, 63) 

“O remédio bom mesmo é esse. Não existe nada melhor do que a mulher. (...) Eu sei 

que a dor é insuportável. Se o remédio diminuiu a dor, eu não sei que dor é aquela. 

Mas no dia seguinte em diante, foi diminuindo. Acho que o efeito do veneno foi 

passando (...) daí me mandaram pegar a castanha, colocar na fisga e no fogo até ela 

[a castanha] pegar fogo. Quando pegasse fogo, aí eu colocava [sobre o ferimento] e 

apertava. Eu estava comendo dor, então eu fui lá e fiz. Sabia que a dor [do acidente] 

era durativa... acho que a resina da castanha ou o fogo retirou o veneno do Niquim. ” 

(Sérgio, 63) 

“Abri [o Niquim], tentei colocar os olhos em cima [do ferimento], por quê quando a 

gente toma um talho [com a ostra], é bom colocar a ostra em cima que daí não inflama. 

” (André, 66) 

“Me mandaram tomar água de coco com barata amassada. ” (Jurandir, 47) 

“Dá febre, e por isso usamos folhas de alfazema. Tem pessoas que usam água de 

coco no local, enrolado em um pano (...) O pescador alí da rua de trás usou 

sanguessuga...” (Inês, 59) 

 

A dor desencadeia a escolha do cuidado empírico, mesmo que envolva, por 

exemplo, queimaduras. Há uma medida subjetiva sobre o que provoca mais dor: o 

fogo na pele ou a peçonha. Ou seja: é aceitável ou não se submeter a determinado 

procedimento? Quais são os ganhos e as perdas? (DOUGLAS, 2012). Trata-se de um 

animal oculto, cujo acidente provoca uma dor, subjetivamente mensurada, esta que 

impede o trabalho e dificulta a sobrevivência. 

Existe o remédio principal, a secreção vaginal. Os demais são considerados 

secundários. Emaranhando-se nas falas, observa-se que o matriarcado “tem a força” 

criativa para a cura, algo com capacidade de resiliência, que “quebre” o 

envenenamento do “desgraçado” (CANGUILHEM, 2006). Apesar de uma sociedade 

machista relatada por ele próprios, a cura provém do corpo cujo sexo é feminino. 

“Saúde-doença não se refere apenas à origem de um mal, mas a uma imagem do 
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mundo dos seres humanos, da natureza e das relações sociais” (BEMERGUY et al, 

2014). Aqui, não adentrarei questões sobre gênero, uma vez que a mesma não 

emergiu das entrevistas. 

A figura feminina, criadora, reprodutora, realiza um trabalho comprovadamente 

pesado, mas que é considerado, dentro dessa cultura, mais leve do que a pesca com 

redes. Além disso, em diferentes momentos das entrevistas e conversas livres, os 

participantes expuseram preocupações acerca da exposição ao ambiente 

contaminado que as mulheres vêm sofrendo. Entre eles, existem medidas protetivas 

de saúde enquanto fenômenos culturalmente construídos e interpretados 

(CANESQUI, 2003). 

Falar acerca da dor e da opção pelo remédio principal, e outros, exige crer, uma 

vez que a comunicação é sobre o invisível, desconhecido e por isso não aceito por 

determinadas culturas, inclusive a biomédica (LIMA & TRAD, 2007). Envolve 

vergonha, medo de serem estigmatizados pelas opções terapêuticas escolhidas. 

Os corpos físico, social e espiritual, produtores de riquezas, do alimento e do 

respeito social, aqui se misturam (LANGDON & WIIK, 2010), à ponto de se 

submeterem a qualquer tratamento, desde que menos doloroso, do que o efeito da 

peçonha. Isso está associado ao retorno do corpo à maré, para que o mesmo leve o 

sustento para casa. 

A ambiguidade em algumas falas, expõe que “os recursos necessários para 

manter a saúde não são os mesmos em quaisquer situações da vida. E o que é 

saudável em um determinado momento, pode ser considerado patológico em outro. ” 

(CZERESNIA et al, 2016). Isso explica o abandono de certos cuidados e a 

aproximação de outros considerados “mais eficientes”, uma vez que se recuperar de 

um agravo, aqui equiparado à doença, também é uma forma de saúde 

(CANGUILHEM, 1995).  

 

 A terapêutica biomédica foi se modificando ao longo do tempo, e tomou um 

lugar no qual o “certo” e “melhor” é desenvolvido por ela. Mesmo que a sua construção 

tenha se dado à luz de representações práticas, aspiradas pelas elites 

intelectualizadas (CARRARA, 1994), o sistema de atenção à saúde se encontra 

dissociado da organização social de um grupo.  
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Parece um paradoxo dizer que a medicina oficial emergiu da popular, ao 

mesmo tempo em que se coloca como superior. Somado a este fato, atualmente tende 

a não reconhecer as práticas empíricas ou dialogar sobre as mesmas.  

 O processo de escolha, avaliação e tratamento referentes ao acidente, inicia-

se pelas características da dor. É ela quem dita o quê, como e quando fazer. 

 

“Ah fia, demora um tempo [para se recuperar], por que a furada do Niquim não é igual 

a um corte (...) Não pode pisar na lama, não pode entrar na água (...) O ganho deles 

aqui é a pesca.” (Carla, 45) 

“Aqui nós limpamos, se tiver médico a gente encaminha para o médico, solicita o 

cartão de vacinação para atualização da anti-tetânica e curativo diário (...) Sobre o 

Niquim, a gente não registra (...) Eu acho até que a saúde do trabalhador deveria ser 

inserida na Unidade Saúde da Família” (Joana, 33) 

 “Fui, todas as vezes. Eles cortaram aqui para poder limpar, mas quando a gente vai, 

a gente só faz dizer que tomou a furada do Niquim, e eles dão uma benzetacil para 

aliviar a dor... e passam um remédio para a gente comparar para desinflamar (...). 

Assim que ele dá a injeção, ele manda a gente ir para ver como é que está. Se tiver 

inflamado, eles passam mais remédios. ” (Jurandir, 47) 

“ Ó, ter tinha [posto de saúde], mas é que nem hoje a gente vive... dias tem remédio, 

dias não tinha... isso é uma demanda velha... vem um médico hoje amanhã não vem... 

e vai tocando o barco para frente. “ (Jonas, 38) 

“Não, eu não tive atendimento. Eu fui, não me atenderam por que o médico não estava 

aí, só estava a enfermeira e a enfermeira só poderia aplicar uma injeção com a ordem 

do médico. Como não tinha, eu retornei com a minha dor. Tomei cataflan em casa. 

Nada foi anotado, não sentei, dialoguei, nada... E eu, azoado, fui embora”. (Maurício, 

44) 

 

 Algumas pessoas procuram o atendimento biomédico, outras não. Isso pode 

estar relacionado ao uso do “remédio principal” e sua eficácia, a ineficiência da 

terapêutica biomédica para este agravo específico, ao custo da medicação a ser 

posteriormente adquirida pelo acidentado ou a dor que vai “passar em algum 

momento”, com algum remédio.  

Há relatos de que a ferida foi aberta pelo profissional de saúde e depois 

costurada. O mesmo, orientado por uma educação verticalizada ao mesmo tempo em 
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que desconhece o Niquim e sua ação, tenta atuar em uma cultura específica segundo 

os seus próprios princípios culturais (LANGDON & WIIK, 2010). É aqui que é rompida 

a lógica da cultura enquanto fenômeno total. 

A posição especial na qual a ciência Biológica técnica se coloca, aproxima-a 

de “saber das coisas em geral”, suscetível de aprendizagem.  Ao mesmo tempo, 

distancia-se da “completa aplicação do saber ao caso isolado”, este que é imbricado 

de amadurecimento através da própria experiência, engajada na práxis com o mundo 

(GADAMER, 2006; INGOLD, 2012). Como apenas “a furada” é reconhecida, somente 

ela é tratada. 

Sua dimensão simbólica, a dor, permanece invisível. Com isso, não é 

reconhecido nem tratado adequadamente. A tentativa de terapêutica empregada ao 

desconhecido, Niquim, segue uma lógica desacoplada até mesmo da própria 

biomedicina:  trata-se de um envenenamento por animal peçonhento, cuja notificação 

é compulsória desde o ano de 2011 e cuja solução biomédica é a administração de 

antissoro. Tudo desconhecido pelo profissional de saúde, que parece estar dentro do 

sistema médico ao mesmo tempo em que não está. 

  

 O modelo explicativo baseado nas concepções de tratamento empregadas 

neste artigo, (KLEINMAN, 1978), insere, além das práticas formais e do cuidado 

popular, um terceiro setor de Sistema de Atenção à Saúde (Health Care System): o 

folk. Práticas místicas no cuidado, que até mesmo antecedem a ida para o trabalho. 

 

“ Você tem que estar natural. Naturalmente. É o preceito. Antes de pescar, tem que 

reverenciar a lua: Deus lhe salve, Deus lhe salve, Deus lhe salve. ” (Sérgio, 63) 

“Pedir a Deus que a pessoa não tenha carnidura ruim, porque se não complica. 

” (Jonas, 38) 

“Na época eu fui no local e falaram para Seu Catarino: ô rapaz, dá um jeito no dedo 

desse menino aí! Aí ele chegou.... Esse homem era um homem muito sábio! No lugar 

que ele estivesse, arma de fogo não funcionava. Essas coisas, é um homem daquele 

tempo. Aí ele perguntou: e quem que foi que lhe furou, rapaz? Cadê o dedo? Aí eu 

estendi a mão. Quando eu estendi a mão, ele pegou. Quando ele pegou, ele começou 

a dizer umas palavras que eu não ouvi, que ele não deixou eu ouvir... por que esses 

homens dizem essas palavras quase em silêncio, essas palavras embaraçadas. Aí eu 
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vi o dedo dar 3 “xinligadas” assim, e daí em diante eu não senti nada. Eu apertei o 

dedo e eu não sentia nada. O dedo ficou anestesiado” (Sérgio, 63) 

 

Ritos religiosos e saberes de cura são dominados por determinados líderes e 

grupos sociais como as curandeiras e os curandeiros (GADAMER, 2006). As palavras 

e processos de cura são ocultados, ao mesmo tempo em que se relacionam com 

alguma hierarquia nas relações de poder. Grande parte da população do planeta 

concebe aquilo que é chamado de saúde e doença como uma manifestação 

sobrenatural (CARRARA, 1994), o que aproxima dois mundos: o do pescador que é 

ouvido pela dor invisível e daquele que cura. 

Os saberes terapêuticos populares foram transformados em superstição pela 

igreja católica, no sentido de realizar o controle do território através de uma 

higienização (ELIADE, 1963). Por algum tempo a autonomia do cuidado foi vinculada 

a heresia e condenações mortais. Essas questões podem ter estimulado a tentativa 

desses “bruxos e bruxas” em se esconderem para escapar da inquisição. Se manter 

“em segredo” pode ter sido propagado oralmente para autoproteção em relação ao 

sistema vigente à época, chegando até a atualidade. 

Vale pontuar que a “construção da antropologia médica se deu à luz das 

representações práticas denominadas de mágico-religiosas aspiradas pelas elites 

intelectualizadas. ” (CARRARA, 1994). Em comunidades nas quais se aplicam os 

conhecimentos oral, as práticas medicinais não se limitam à cura da doença, se 

estendem da prevenção, como é o caso da “saudação à lua” e tantos outros rituais 

mencionados. Existem seres mágicos que carregam uma representação social da 

saúde e doença, capaz de “avisar” sobre um dia “bom” ou “ruim” (BEGOSSI, 1992; 

CAMPOS, 2015). Falar em “sapo” no momento da pescaria, traz azar. Talvez por que 

se pareça com o Niquim. 

 

E diante do agravo em questão, percebe-se sequelas associadas. Os 

trabalhadores já reconhecem e por isso tomam medidas preventivas, no sentido da 

reabilitação. O setor saúde desconhece essas medidas populares. 

 

“Se facilitar perde até o lugar que ele furou pq apodrece a carne do lugar. ” (Jurandir, 

47) 

“Tem um senhor alí que ficou aleijado. Chamam ele de Niquim. ” (Carla, 45) 



53 

 

“Eu fiquei quase 2 meses com esse braço na tipoia (...) Embaixo desse dedo, ainda 

tem um calombo aqui… esse dedo é aleijado… aqui ele quebrou o esporão dentro. ” 

(Jonas, 38) 

“Tem como você se prevenir usando o sapatão de couro. Então não é um acidente. ” 

(Marcus, 57) 

“Menina, o sustento da casa... Jesus dá um jeito né! Ele sempre é fiel, ele nunca deixa 

(...). Eu não perdi o movimento desse dedo aqui por que fiz exercícios. “ (Maurício, 

44) 

“Esse dedo aqui ficou aleijado... Esse eu fiz movimentos para não ficar aleijado. ” 

(João, 57) 

 

 Um dos efeitos deste acidente na vida do trabalhador de pesca artesanal é de 

ordem socioeconômica. Por não haver assistência, o mesmo retorna ao trabalho ainda 

que não esteja em condições de saúde física (PENA, 2013). Existe uma pressão 

econômica sobre esse retorno. 

Outro aspecto a ser abordado, é a sequela propriamente dita. Aqui, não trato 

da dor, mas sim da formação de uma protuberância no local que ocorre a perfuração. 

Não foi encontrado nenhum artigo científico, nacional ou internacional, que trate sobre 

este ocorrido. Os relatos assumem que o “caroço” muitas vezes gera a perda do 

movimento local e isso implica diretamente no ato de pesca artesanal.  Ficar “aleijado”, 

para eles, se mostrou mais preocupante do que a necrose tecidual já relatada 

(FERREIRA-COSTA, 2014). 

Foi encontrado um senhor que perdeu o movimento do pé após o acidente com 

o Niquim. Hoje já aposentado, todos o conhece como “Niquim” e seu estereótipo com 

“o pé fletido para dentro” parece assustar os demais pescadores. Todos relatam que 

após o acidente, realizam exercícios no membro. Caso contrário, perdem o 

movimento. Questões específicas e relacionadas ao estigma não foram tratados, pois 

o Sr “Niquim” sempre remarcou as entrevistas. 

 

A socialização em como diagnosticar e tratar as enfermidades oferece uma 

explicação de como o mundo é organizado internamente e externamente, bem como 

seus conflitos e práticas ocultas.  

Sobre o “remédio principal”, pode ser que haja efeito biológico sobre a natterina 

e a ciência ainda não se apoderou dessa informação. Outra possibilidade válida para 
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todos os tratamentos, com exceção da administração do soro, dor diminui pelo efeito 

miotóxico que passa com o tempo. 

Os sintomas e itinerários optantes, falta de dinheiro para comprar 

medicamentos e ineficiência e crenças levam à falta de notificação e, por fim, 

invisibilidade do problema. Somado a isso, há o desconhecimento por parte dos 

profissionais de saúde sobre como realizar o preenchimento da ficha de notificação 

compulsória, no caso do Niquim, pois o mesmo não está descrito na própria ficha. 

Os trabalhadores das águas têm receio de serem ridicularizados pelas práticas 

medicinais que usam. Isso é causado pelo distanciamento da biomedicina, que 

desconsidera suas falas ao mesmo tempo que contribui para a invisibilidade do 

problema. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O signo inerente ao acidente de trabalho com o Niquim é a dor que destitui os 

(as) pescadores (as) do trabalho e consequente conexão monetária para o sustento 

familiar. Com isso, passam a depender de terceiros para adquirir a alimentação. Há 

um receio por parte destes trabalhadores de que a incapacidade para o trabalho tome 

uma dimensão permanente. 

Uma questão relevante diante de todos os tratamentos atualmente usuais, é o 

tempo de ação na natterina. Pode ser que a medicação administrada, seja ela qual 

for, ocorreu já no final do efeito miotóxico da peçonha. É válido ressaltar que, em 

relação ao “remédio principal”, o mesmo deve ser administrado o mais rápido possível 

pois sua ação pode estar associada à termolabilidade. Como primeiros socorros, a 

água quente presente no motor das embarcações pode ser utilizadas para impedir 

que a peçonha se espalhe pelo corpo do(a) acidentado(a) até que o antiveneno seja 

administrado. 

Existem práticas ocultas nos Itinerários terapêuticos popular e folk. Diante do 

constrangimento em falar sobre essas questões, percebe-se um receio em ser 

ridicularizado (a) por acreditar em cosmologias não aceitas pela ciência e cultura 

biomédica. 

O ocultamento do acidente com o Niquim pelo trabalhador, não isenta a ação 

do Estado, que deveria instruir os profissionais de saúde acerca do agravo. Todos os 
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trabalhadores entrevistados e que recorreram ao atendimento biomédico, receberam 

terapêutica insuficiente ao mesmo tempo em que o agravo não é notificado junto à 

estância responsável. 

Percebe-se a falta de atuação dos profissionais de saúde em relação ao 

acidente em questão: a CAT não é preenchida, não sabem diferenciar veneno de 

peçonha, a ficha de notificação ao SINAN não é preenchida, apenas analgésicos e 

antibióticos são prescritos, isso quando tem um médico plantonista, o que reflete o 

abandono do Estado aos trabalhadores e trabalhadoras de pesca artesanal e modelo 

neoliberal vigente da saúde. Para tanto, recomenda-se a urgência em distribuir este 

soro, incluir o Niquim na lista de Notificação Compulsória do SINAN e desenvolver 

políticas públicas para informar e educar a população sobre os seus direitos. 

Foi observado que o profissional de pesca além de naturalizar o acidente de 

trabalho com o Niquim, se culpabiliza quando o mesmo ocorre. Este é um outro 

aspecto que pode estar relacionado à não procura do Posto de Saúde da Família. 

O efeito sistêmico do envenenamento, em especial a dor relatada, poderia ser 

reduzido com o uso do soro, este que já foi testado pelo Instituto Butantan, mas não 

é distribuído pelo Brasil, pois o Estado entende que não ocorrem um quantitativo de 

acidentes que justifique o custo para a sua distribuição. 

 

 

REFERENCIAS 

 

ALVES, Paulo C. Itinerário terapêutico, cuidados à saúde e a experiência de 
adoecimento. In: GERHARDT TE et al (org.). Itinerários Terapêuticos: integralidade 
no cuidado, avaliação e formação em saúde. Rio de Janeiro: 
CEPESC/IMS/UERJ/ABRASCO, 2016. 

BAHIA. Divisão Política dos Territórios de Identidade. BAHIA - Seplan, 2012; Divisão 
Político-Administrativa do Estado da Bahia. SEI, Versão - 30 de Junho de 2015. 

BRASIL. PORTARIA Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011. Define as terminologias 
adotadas em legislação nacional, conforme o disposto no Regulamento Sanitário 
Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde 
pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, 
critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde, 2011. 

BRASIL. Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura – Brasil 2010 - 2011. Ministério 
da Pesca e Aquicultura, Brasília, 120 p, 2012. 



56 

 

BEGOSSI, Alpina. Food Taboos at Buzios Island (Brazil): Their Significance and 
Relation to Folk Medicine. Journal of Ethnobiology, v. 12, n. 1, p. 117–139, 1992. 

BEMERGUY, Gilherme Chêne-Neto; GERMANO, José W.; FURTADO, Lourdes G. 
Saúde e Qualidade de Vida : o Uso de Plantas e “ Bichos ” por Famílias da Vila do 
Abade – Curuçá / PA Health and Quality of Life : The use of Plants and Animals by 
Families at Abade Village - Curuçá / PA. , p. 55–64, 2014.  

CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. Tradução de Maria de Threza 
Redig de C. Barrocas e Luiz Octávio F. B. Leite. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2006. 

CARRARA, Sérgio. Entre cientistas e bruxos. Ensaios sobre dilemas e perspectivas 
de análise antropológica da doença. In ALVES, P.C., & MINAYO, M.C.S., Saúde e 
doença: um olhar antropológico.Rio de Janeiro: Fiocruz, pp: 33-47, 1994. 

CAMPOS, H. Silva. Cosmovisões antigas e contemporâneas. Salvador: EDUFBA, 258 
p.,  2015. 

CANESQUI, Ana M. Os estudos de antropologia da saúde/doença no Brasil na década 
de 1990. Ciência & Saúde Coletiva, v. 8, n. 1, p. 109–124, 2003. 

CARVALHO, Ingrid Gil Sales et al . Por um diálogo de saberes entre pescadores 
artesanais, marisqueiras e o direito ambiental do trabalho. Ciênc. saúde 
coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 19, n. 10, p. 4011-4022,  Oct.  2014. 
  
CZERESNIA, D. Elvira et al. Os sentidos da saúde e da doença. Rio de Janeiro: 
fiocruz, 119p., 2013. 
 
COSTA, Gideão Wagner Werneck F.  & MOLINA, Wagner F. Karyoevolution of the 
toadfish Thalassophryne nattereri (Batrachoidiformes: Batrachoididae). Genetics and 
Molecular Research 8 (3): 1099-1106, 2009. 

DOUGLAS, M. Risco e cultura: um ensaio sobre a seleção de riscos tecnológicos e 
ambientais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Coleção Debates, 183 p., 1963. 

INGOLD, Tim. Caminhando com dragões: em direção ao lado selvagem. In: STEIL CA 
& CARVALHO ICM (orgs). Cultura, percepção e ambiente: diálogos com Tim Ingold. 
São Paulo: Terceiro Nome, 2012. 

KLEINMAN, Arthur, EISENBERG L, GOOD B. Culture, illness, and care: clinical 
lessons from anthropologic and cross-cultural research. Ann Intern Med. 
Feb;88(2):251-8, 1978. 

LATOUR, Bruno. How to talk about the body? The normative dimension of sciences 
study. Body & Society, 10 (2-3), pp.205-229, 2004. 
 



57 

 

FACO, Patrícia E.; BEZERRA, Glaydcianne P.; BARBOSA, Paulo S. F.; MARTINS, 
Alice M. C.; GUIMARÃES, José A.; LOPES-FERREIRA, Mônica; MONTEIRO, Helena 
S. A. Epidemiologia dos acidentes por Thalassophryne nattereri (niquim) no Estado 
do Ceará (1992-2002). Rev. Soc. Bras. Med. Trop., Uberaba, v. 38, n. 6, p. 479-
482, Dec.  2005. 

FREITAS, Maria C. Soares de. Manguezal: um lugar sagrado e ameaçado pela 
contaminação em Ilha de Maré. In: PENA, PGL & MARTINS, VLA. Sofrimento 
negligenciado: doenças do trabalho em marisqueiras e pescadores artesanais. 
Salvador: EDUFBA, 352p., 2014. 

GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da saúde. Petrópolis: Vozes, 176p., 2006. 

HADDAD JUNIOR, Vidal, PARDAL, Pedro P. Oliveira; CARDOSO, João L. Costa; 
MARTINS, Itamar A. et al.The venomous toadfish Thalassoprhyne nattereri (Niquim or 
Miquim): report of 43 injuries provoked in fishermen of Salinópolis (Pará State) and 
Aracaju (Sergipe State), Brazil. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo, 45(4): 221-223, 2003. 

LANGDON, Esther Jean & WIIK, Flávio Braune. Antropologia, saúde e doença: uma 
introdução ao conceito de cultura aplicado às ciências da saúde. Rev. Latino-Am. 
Enfermagem, Ribeirão Preto ,  v. 18, n. 3, p. 459-466,  June  2010 . 
 
LIMA, Mônica Angelim Gomes de; TRAD, Leny A. Bomfim. A dor crônica sob o olhar 
médico: modelo biomédico e prática clínica. Cad. Saúde Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 
23, n. 11, p. 2672-2680,  Nov.  2007 . 

LOPES-FERREIRA, Monica V.; GRUND, Lidiane Z., LIMA, Carla. Thalassophryne 
nattereri fish venom: from the envenoming to the understanding of the immune system. 
Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases. V 20:35, 2014. 

MARTINS, AMC; BARBOSA PSF; SOUSA DF; ALVES CD; MENEZES DB; LIMA C; 
LOPES-FERREIRA M; FONTELES MC; MONTEIRO HSA. Antivenom action on renal 
effects induced by Thalassophryne nattereri venom. J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. 
Dis,  Botucatu ,  v. 15, n. 1,   2009. 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12ª ed. 
São Paulo: Hucitec, 393 p., 2010. 

PENA, Paulo Gilvane Lopes; MARTINS, Vera; REGO, Rita Franco. Por uma política 
para a saúde do trabalhador não assalariado: o caso dos pescadores artesanais e das 
marisqueiras. Rev. bras. saúde ocup.,  São Paulo ,  v. 38, n. 127, p. 57-
68,  June  2013. 

PENA, Paulo G. Lopes & MARTINS, Vera L. Andrade. Riscos de doenças do trabalho 
relacionadas às atividades de pesca artesanal e medidas preventivas. In: PENA, PGL 
& MARTINS, VLA. Sofrimento negligenciado: doenças do trabalho em marisqueiras e 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O acidente de trabalho com o Niquim é temido substancialmente pelas 

características da “dor” relatada em ambos artigos. Como fator de risco ecológico, leva 

a um “corpo envergonhado” devido à falta de produtividade e, como principal sintoma, 

justifica todos os tipos de tratamento, até mesmo queimaduras.  

Existem fatores de risco que são visíveis ao olho nú enquanto outros são 

invisíveis. Estes últimos são carregados de teorias oriundas do conhecimento oral, 

observação da natureza e outras que envolvem as crenças. 

O agravo é naturalizado pelos pescadores e os profissionais de saúde o 

desconhece. Os modelos terapêuticos popular, biomédico e folk foram revelados, 

descritos e discutidos no artigo dois, bem como as medidas preventivas, tratamento e 

reabilitação. 

Os significados referentes à poluição são inerentes ao trabalho de pesca 

quanto à qualidade e quantidade de tempo nas águas para a captura do pescado. Ao 

mesmo tempo em que têm essa compreensão, ocorre a culpabilização por parte dos 

próprios pescadores. 

A história ocupacional foi descrita e apontou os momentos em que mais 

ocorrem os acidentes são do meio para o final do trabalho, o que contribui para 

desmistifica-lo como uma tarefa que requer menos esforço. 

Observou-se que, questões inerentes à Saúde Coletiva, tais como o uso de 

agrotóxicos, antibióticos, medicamentos diversos e o próprio desconhecimento sobre 

a notificação dos acidentes com o Niquim, vêm sendo negligenciados durante 

décadas.  

Interferem na saúde destes trabalhadores e, em se tratando de contaminação 

ambiental, comumente afeta a cadeia reprodutiva animal e vegetal, ao eliminar esses 

seres vivos ou ainda ao serem acumulados pelos mesmos, transmitindo à cadeia 

alimentar subsequente. A saber, a ecotoxicologia tem abordado uma discussão 

científica acerca da poluição referente à carcinicultura e pisciculturas. 

Por fim, tanto os pescadores, pescadoras e profissionais de saúde têm o 

acidente de trabalho com o Niquim como algo corriqueiro e natural da profissão. É 

importante ressaltar que nenhuma das pessoas com as quais conversei, tinha 

conhecimento sobre o antiveneno testado pelo Instituto Butantan. 
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Para tanto, recomenda-se a urgência em distribuir o antiveneno para o Niquim, 

incluir o Niquim na lista de Notificação Compulsória do SINAN, construir uma cartilha 

com os primeiros socorros e desenvolver políticas públicas para informar e educar a 

população sobre os seus direitos. 

Acreditamos que este trabalho ultrapassou seu objetivo principal, relacionado 

aos significados dos acidentes de trabalho com o Niquim e, diante da serendipity, 

chegou ao problema raiz: a falta de notificação está relacionada à forma precária em 

que educação e saúde são tratadas. Recomenda-se que as instâncias superiores 

voltadas para a promoção e prevenção da saúde sejam incentivadas a abordar este 

tema de estudo. 
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APÊNDICE A: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título do projeto: Acidente de trabalho com o Niquim (Thalassophryne nattereri) 

em comunidades da Baía de Todos os Santos. 

 

 Estou convidando você para participar de uma pesquisa sobre o acidente de trabalho 

com o Niquim, sob a orientação da professora Dra. Maria do Carmo Soares de Freitas, do 

mestrado de Saúde Ambiente e Trabalho da Universidade Federal da Bahia. O objetivo deste 

estudo é analisar a percepção de risco dos acidentes de trabalho com o Niquim. Esta pesquisa 

busca entender como ocorrem os acidentes com o Niquim dentro do processo de trabalho, as 

sequelas (lesão) e por qual motivo não é considerando um acidente de trabalho, o que dificulta 

a possibilidade de acesso ao benefício pela Previdência Social. Estaremos nos encontrando 

para que possamos nos conhecer mais e visitarei o seu local de trabalho para que eu veja e 

anote em um caderno como ele é realizado, entendendo melhor a vida do pescador e a 

possibilidade de acidente com o Niquim. Nesta sua participação de hoje, você está sendo 

convidado (a) a responder uma entrevista que vai durar 40 (quarenta) minutos, que foi 

marcada anteriormente em local e horário escolhido por você. A entrevista com questões 

sobre o acidente de trabalho com o Niquim será gravada e, na digitação, receberá um nome 

diferente do seu para que possamos manter o sigilo. O que você falar somente será ouvido e 

lido por mim, pela minha orientadora e sempre estará disponível para você. Você poderá 

solicitar mudanças a qualquer momento. Essas informações ficarão guardadas por cinco 

anos, sendo destruídas após esse período. Caso alguma pergunta seja do seu desgosto ou 

você se sinta constrangido (a), preocupado (a) durante a entrevista individual, você é livre 

para não responder como também deixar de participar da pesquisa quando quiser. Estarei 

atenta para evitar esses riscos, comprometendo-me a respeitar os valores apresentados por 

você. Os resultados encontrados serão apresentados para você e a comunidade, em reuniões 

nesta comunidade e depois publicadas em revistas que trabalhem com este tema, sem 

qualquer informação que possa lhe trazer prejuízo. A qualquer momento, você poderá tirar 
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suas dúvidas entrando em contato com a professora Maria do Carmo na Escola de Nutrição 

da UFBA, no telefone (71) 8835-2351 ou na Rua Araújo Pinho, nº 32, Canela, Salvador-BA. 

Se tiver alguma dúvida sobre as questões Poderá também entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFBA no Largo do Terreiro de Jesus, s/n 

- Centro Histórico de Salvador, Bahia 40.026-010; pelo telefone (71) 3283.5564 ou e-mail: 

cepfmb@ufba.br. Tive a oportunidade de perguntar questões sobre o projeto e entendi as 

respostas dadas, bem como objetivo do estudo, riscos, incômodos e possíveis benefícios para 

a comunidade. Aceito participar como voluntária deste estudo e sei que ficarei com uma cópia 

deste documento. 

 

Nome completo: ________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora: _______________________________________ 

 ____________________, ____ de _____________ de 2016. 
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APÊNDICE B: Roteiro para entrevista em profundidade 

 

 

 Título do projeto: Acidente de trabalho com o Niquim (Thalassophryne nattereri) 

em comunidades da Baía de Todos os Santos. 

 

1- Qual é o seu nome? 

2- Desde quando você vai para a maré? E sua família, como fica quando você vai? 

3- Como você se sente em seu trabalho? Me fale um pouco como é o seu trabalho. 

4- Voçê já se acidentou com o Niquim? Se sim, como você se sentiu? 

5- Explique onde e como a peçonha do Niquim foi injetada. Como foi a ferida? 

6- Tem como evitar (se prevenir) o acidente com o Niquim? Se sim, como fazer? 

7- Como você tratou as feridas e o mal-estar (sintomas) do acidente? 

8- Como é a dor? - Se for mulher, perguntar se a dor é maior ou menor que a dor do parto 

(parâmetro) e se for homem, perguntar se a dor é maior ou menor do que o ferrão da 

Arraia ou dor de dente. 

9- Quantas luas/marés dura a dor? (Esta é a medida de tempo que eles utilizam). 

10- Você já procurou o serviço de saúde para tratar este tipo de acidente? Como foi? 

11- Como foi o seu trabalho enquanto você se recuperava? 
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ANEXO 1 

Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Ficha de notificação compulsória 

 


