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PARTICIPANTES PROJETOS DE Saúde dos Pescadores 

 ■Professores do PPGSAT: Paulo G. L. Pena; Rita Franco Rêgo; Maria do Carmo S. de 
Freitas; Eduardo Reis; Mônica Angelim Gomes Lima; Carlos E. S. Freitas;  Lílian 
Lessa; Verônica Cadena Lima; Tânia M. Tavares; Ana Angélica M. Trindade; Carlos 
Minayo Gomez (FIOCRUZ - RJ) 

■Mestrandos/Doutorandos: Thais Dias Gomes (Doutoranda ISC); Adryanna Cardim; 
Sara Mota; Jaqueline Seixas; Ila Falcão; Ivone Alves; Maria Carolina Moreira; Juliana 
Muller; Wendel Silva; Ingrid Sales; Éryca Pereira; Cláudia Quadros; Tatiane Aguiar; 
Patrícia Sandes; Daniele T. Silva; Edmara Oliveira Mota; Marta C. F. dos Santos; Rita 
de C. L. Gomes (CESAT); Luiza M. Barros (Doutoranda). 

■Profissionais do SESAO/HUPES: Vera Martins (médica do trabalho); Maria Cecília 
Pinho (neurologista). 

■Instituições participantes da UFBA: FMB/ DMPS/PPGSAT; HUPES/SESAO; EM/DN 

■MS: DAGEP – profissionais do PNSIPCFA. / FIOCRUZ – Jorge Machado 

■Movimentos sociais envolvidos: Conselho Pastoral dos Pescadores - 
Ba/Nacional (Maria José O. Pacheco/Ormezita Barbosa de Paulo); Articulação 
Nacional das Mulheres Pescadoras – AMP; Pescadores(as) de dezenas de 
comunidades  



Etapas importantes dos projetos 

■ 1ª. 2005 a 2006 – Ilha de Maré: Projeto da Faculdade de Nutrição - Maria 

do Carmo Soares de Freitas (Coordenadora Geral do Projeto); 

– Pescador Sr. Djalma - CPP – Maria José Pacheco  

■ 2ª. ONG Canadense – Jonh Wojciechowski – Cartilha 2011 

■ 3ª. SESAO/HUPES – Vera Martins/Eduardo Reis 

– Aproximadamente 800 casos DT pescadores atendidos no SESAO (casuística única 

no país) 

■ 4ª. Estudos epidemiológicos: Rita Franco; Ila Falcão, dentre outro 

■ * Filme Mulheres das Águas – Prof. Carlos Minayo / Beto Novaes - UFRJ 

■ 5º. Projetos Nacionais – prof. Carlos Minayo Gomes – Educação em Saúde 

das Pescadoras Artesanais – DAGEP / Prevenção de acidentes 

Escalpelamento de Pescadoras  

■ 6º. Observatório Pescadores Artesanais e a Pandemia Covid 19 





Festa da beleza afro – dia 13 de maio – 
2007 -  



Vista panorâmica do trabalho artesanal de coleta de 
mariscos 

 



Relação entre a atividade e o sintoma 

Concentração do 

esforço no punho 

A marisqueira localiza a dor 

que sente no punho 



Instrumentos de trabalho (chumbinho; ostra); EPI 
improvisado 

 



Relação entre a atividade e o sintoma 

Concentração do 

esforço no punho 

A marisqueira localiza a dor 

que sente no punho 



Movimentos repetitivos/ esforços repetitivos, na coleta 

do sururu 
 

■ 17 retiradas de sururu por minuto. Cada retirada do marisco envolve, 

em média, 10 movimento repetitivo; 

■ Isto significa aproximadamente 170 movimentos repetitivos com 

esforço por minuto;  

■ 10.200 movimentos por hora (1ª. Parte da jornada de 5 a 6 horas;  

■ Para atividades de digitação, a NR 17 estabelece o limite de 8.000 

toques por hora, em jornadas de 6 horas, com pausa prescrita de 10 

minutos para cada 50 trabalhados.  



ETNOERGONOMIA / ANTROPOERGONOMIA - Postura 

antálgica: proteção da coluna por meio do apoio do cotovelo 



As crianças e adolescentes no mundo da pesca 
artesanal  

 



 

Movimentos repetitivos 



As crianças e adolescentes no mundo 
da pesca artesanal  

■ Trabalho cultural  

■ Proteção das crianças; 

■ Formação – transmissão de saberes profissionais 

que podem assegurar sobrevivência  

■ Colaboração econômica com a atividade familiar 

■ Cuidado contra situações de riscos percebidos 

culturalmente 

■ ENTRETANTO: HÁ EXPOSIÇÃO PRECOCE AOS 

RISCOS: MOVIMENTOS REPETITIVOS/PESO 

EXCESSOVO; SOL E INTEMPÉRIES; ANIMAIS 

PEÇONHENTOS; AFOGAMENTOS...HÁ NECESSIDADE 

DE POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA DE 

ADOLESCENTE  

■ Abordagem diferente do trabalho da 
criança e adolescente inserido na 
exploração econômica do trabalho 
em geral 

■ Necessita: creches e escolas em 
tempo integral e/ou adequadas ao 
calendário da pesca 

■ Evitar o estigma contra as mães ao 
serem acusadas de exploração do 
trabalho da criança e adolescente 
(Conselhos Tutelares; Campanha de 
erradicação do trabalho da criança 
e adolescente no mundo 
assalariado) 



ETNOERGONOMIA / ANTROPOERGONOMIA - Postura antálgica: proteção 
da coluna por meio do apoio do cotovelo 

 

Vetor do sentido da força muscular para descolar o sururu preso ao galho: ombro; 

articulação... e punho são as articulações mais exigidas; além da coluna lombar 

mantida sempre em flexão.   

 
Para proteção da coluna 

por meio do apoio do 

cotovelo no joelho: 

O cotovelo esquerdo (para 

marisqueira destra) apoia 

no joelho unilateral;  

- Há a redução da carga 

física, composta do tórax e 

cabeça, que incide na 

coluna lombar. 

 

Foto 9 - No manguezal a concentração da sobrecarga na coleta de mariscos no arenoso da praia  

  

 

 
 

 



Manchas, cicatrizes resultantes da postura (cotovelo 
 joelho) de coleta de mariscos 

 



Produto final: limpeza e pré-cozimento do marisco 
(chumbinho) 

 



EXEMPLO DE NARRATIVAS SOBRE DORES NAS ATIVIDADES DAS MARISQUEIRAS: 

 

“Antes eu não entendia. Porque sempre senti essa dor no braço, aí o pessoal dava o nome. Aí, 

eu disse assim: meu Deus, o que eu sinto nesse braço? O pessoal sempre dava o nome que de 

Bursite. Nunca ouvi falar isso. Levou uma época que eu não mariscava porque eu sentia tanta 

dor no braço. Eu não conseguia nem mariscar mais. Eu ficava com medo, apavorada, porque 

ficava pensando que ia perder meu braço de tanta dor” (Mirian, 28 anos). 

 

“Eu sentia dor, mesmo. Ficava observando que a gente só sentia essa dor quando ia mariscar. 

Porque, quando eu era menorzinha não sentia essa dor. Aí quando eu estava assim com uns 

10 anos, que comecei a mariscar, essa dor veio, a toda, no meu braço. Ficava pensando, meu 

Deus, o que é isso, que dor é essa? Mas a gente não podia ir pra médico, porque não tem como 

ir. É muito distante” (Francisca, 35 anos). 

 

“Sinto uma dor assim, lateja, ficam cansados os dois braços. Se tiver fazendo alguma coisa 

tem que parar. “Até para lavar me incomoda. De noite eu não consigo nem dormir direito. Eu 

faço assim com minhas mãos [mostra movimentos], não consigo nem fechar minha mão direito 

que fica com cãibra. Chega de manhã cedo, eu comento que não consegui dormir de noite com 

minha mão de cãibra, Nilvania, diz que sente também uma dor no braço. Uma dor cansada” 

(Dalva, 34 anos). 



Importância do diagnóstico e reconhecimento 
previdenciário das doenças do trabalho 

SESAO/HUPES – Vera Martins/Eduardo Reis 

– Aproximadamente 800 casos DT pescadores atendidos 

no SESAO (casuística única no país) 

■ RESOLUTIVIDADE NO DIAGNÓSTICO DE LER/DMS 

■ PROTOCOLO ADAPTADO PARA O TRABALHADOR 

ARTESNAL NA PESCA E MARISCAGEM 

■ ASSEGURAR DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CAT E 

DIFICULDADE DO NETEP 



Dados do HUPES: patologias mais frequentes 
nos casos de DMS (2009-20013) 

■ Síndrome do manguito rotador (59%); 

■ Síndrome do túnel do carpo (49%); 

■ Tendinite bicipital (18%); 

■ Espondiloartrose lombar (15%); 

■ Espondiloartrose da coluna cervical (13%); 

■ Síndrome de Quervain (10%); 

■ Bursite do ombro (10%).  



Dedo em gatilho: comprometimento dos flexores profundos 
dos dedos e do tendão flexor longo do polegar (traumatismos 
repetidos) 

 

Impossibilidade de 

estender os dedos; 

estalido doloroso ao 

forçar a extensão; 

dor à palpação 



Dimensionamento do fenômeno – estudos 
epidemiológicos 

■ Equipe da prof. Rita Franco – epidemiologia 

– Comunidades de pescadores com aproximadamente 90% queixas 

ocupacionais como dores articulares e coluna vertebral. 

– Realizado estudo epidemiológico de corte transversal realizado com 209 

pescadoras artesanais/marisqueiras – com uso da versão brasileira do 

Job Content Questionnaire (JCQ) e do Nordic Musculoskeletal 

Questionnaire (NMQ); questionário contendo as demandas físicas 

adaptadas para o trabalho da marisqueira.  

■ Valores encontrados para DME em algum segmento do corpo, pescoço ou 

ombro e membros superiores distais foram 94,7%, 71,3% e 70,3%, 

respectivamente; 

■ Poucas categorias profissionais com prevalência de LER/DMS nesses níveis. 



Educação popular e ampliação do projeto a 
nível nacional 

– 2016 a 2018 - Projeto Nacional Educação Saúde Mulheres 

Pescadoras – Ministério da Saúde/DAGEP (Projeto envolvendo 

com duração de dois anos – vem sendo realizado em 13 

Estados do Norte, Nordeste, Sudeste e Sul) 

– Qualificação de 450 pescadoras artesanais 

multiplicadoras do país para atuar no âmbito do 

Controle Social do SUS envolvendo as lutas/demandas 

da saúde dos pescadores artesanais 











Ocorre principalmente no Norte – 

Verificamos risco em todo país 



Associação da Mulheres Vítimas do 
Escalpelamento – Amapá – 176 vítimas 
participantes – mais de 400 catalogadas – 
APROXIMADAMENTE 1000 REGISTRADOS NA 
IMPRENSA 

Não há dados desses  

Acidentes de Trabalho  

na Previdência 

•São pescadoras (maior parte) 

Sem CAT emitida 

•Sem CAT emitida  





Sobre a Vigilância em Saúde 

Necessidade de novos modelos para trabalhadores 
não assalariados e vulneráveis: 

•Vigilância não centrada nas relações entre patrão/empregado ou 
empregado/empregador 

•Vigilância para autônomos/autogestão 

•Vigilância centrada na proteção dos territórios dos povos das 
água 

•Vigilância e Economia Solidária 



Sobre a Vigilância em Saúde 

Vigilância na melhoria das condições de vida e trabalho 

•Melhoria da renda (atravessadores) e da superação das maiores jornadas 
de trabalho encontradas no mundo do trabalho na atualidade - 
extremamente exaustivas, ocupando até cento e dez horas por semana 

•Aproximação entre Vigilância em Saúde com a Economia Solidária, por 
exemplo 

•Proteção do território articulada a uma perspectiva de desenvolvimento 
durável 

•SUS, as Unidades de Saúde da Família e a RENAST como estruturas 
centrais de garantida do direito à saúde integral e à saúde do trabalhador 
(prevenção à reabilitação) 

•Vigilância de DIREITOS – GARANTA DIREITO PREVIDENCIÁRIOS, dentre 
outros 



Desastres e Pandemia  

■ Desastre de Mariana 

 

■ Desastre do derramamento de óleo no litoral brasileiro 

 

■ Pandemia da Covid-19 

– Observatório organizado pelo movimento dos 

pescadores e CPP 

– Participação do PPGSAT (Mônica Angelim, Ana Angélica 

Trindade e Rita Franco) 


