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RESUMO 
 

A pesca na Amazônia é um assunto bastante recorrente no meio científico, no entanto, 

existem poucos estudos que abordem questões relativas à saúde do pescador. Esta pesquisa 

objetiva investigar os problemas de saúde dos pescadores comerciais relacionados à atividade 

pesqueira. A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de setembro de 2015 a junho de 

2016 na Feira da Panair, localizada em Manaus/Am. Para as entrevistas o universo amostral 

foram 35 pescadores que foram questionados sobre a sua rotina de trabalho e cuidados com a 

saúde enquanto embarcados. A análise dos dados foi feita mediante estatística descritiva. Os 

resultados obtidos revelam o uso de EPIS (Equipamentos de Proteção Individual) pelos 

pescadores foram em 97% de calça comprida, 97% de camisa de manga comprida e de 63% 

luvas. Em relação ao conhecimento sobre segurança e saúde do trabalhador, 66% 

desconhecem e 23% sabem pouco sobre o assunto. Dos entrevistados, 91% alegam fazer 

movimentos repetitivos e 80% dos pescadores sentem dores musculares, dos quais 65% 

localizam nas costas. Constatou-se ainda que 43% dos entrevistados trabalham mais de 9 

horas expostos ao Sol. A pesquisa identificou que, 69% dos pescadores não costumam buscar 

assistência médica para problemas de saúde. Os problemas de infraestrutura no Porto da 

Panair, a desvalorização da classe e a falta de assistência aos mesmos, foram as reclamações 

mais frequentes. Os esforços físicos e repetitivos podem causar LER (Lesão por Trauma 

Cumulativo) nos pescadores em longo prazo e a alta exposição ao Sol pode causas graves 

doenças de pele. É necessário o incentivo do uso de EPIs e aplicação de palestras 

esclarecedoras sobre o tema, para que os pescadores entendam a importância da prevenção de 

acidentes. Há  necessidade de medidas efetivas que melhorem as condições de trabalho do 

pescador e melhor assistência para a sua seguridade social. 

 

Palavras chave: pescadores; trabalho embarcado; saúde no trabalho. 
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3. Introdução 
  
A busca do homem em encontrar formas de subsistência sempre foi algo natural do 

ser humano, e este encontrou na pesca umas das formas mais práticas para adquirir seu 

alimento (DIEGUES, 1999). Estudos arqueológicos, antropológicos e históricos afirmam que 

os primeiros assentamentos humanos se estabeleceram em regiões próximas a mares e rios 

(BARROS, 1994). Dessa forma, buscavam garantir tanto a água doce, como os produtos 

pesqueiros, o que destaca o papel da atividade da pesca no sustento das sociedades 

primitivas (DALL’OCA, 2004; COSTA, 1979). 

Na Amazônia onde encontra- se a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo 

(FARIAS, 2012), a pesca não poderia deixar de ser algo de grande valor para as populações 

residentes. Esta atividade é de suma importância, pois faz parte da tradição dos moradores, é 

fundamental na alimentação da população e tem grande participação na atividade econômica 

da região (SOUZA, 2003).  

A quantidade de peixe consumida pelos ribeirinhos corresponde uma das maiores já 

registradas no mundo, refletindo sua forte relação com este recurso (SOBREIRO et. al, 

2006). A relevância econômica da pesca na região se reflete no montante arrecadado com 

essa atividade, que excede US$ 200 milhões/ano (BARTHEM & FABRÉ, 2004).  

A atividade pesqueira comercial no estado nada mais é do que uma pesca artesanal 

com finalidades comerciais, destinada ao abastecimento dos 9 principais centros urbanos 

regionais (IBAMA, 1999).  

Mesmo a pesca sendo de fato de grande importância para o Estado, segundo Barroco 

(2010), não existe muitos estudos que abordem questões relativas à saúde, comuns e 

inerentes à atividade, e que podem prejudicar os envolvidos.  

Há muitas questões que implicam na saúde do pescador, como a intensa exposição ao 

Sol ou ruídos prejudiciais, mas há outros fatores que influenciam a deterioração da saúde, 

entre eles podemos citar o fator comportamental, o fumo, o consumo excessivo de bebidas 

alcoólicas, o uso de drogas e medicamentos (RIOS 2011). 

No intuito de conhecer melhor a situação do pescador esta pesquisa tentará entender 

as relações do trabalho com sua saúde, conhecendo sua forma de trabalho e condições à que 

estão submetidos, verificando as principais queixas de doenças e tentando identificar o que 

causa no sujeito, esses sintomas. 
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4. Justificativa 
 

A pesca na Amazônia é um assunto bastante discutido e novos estudos sobre o setor 

pesqueiro têm se tornado cada vez mais frequente (Diegues, 1999).  Apesar disso, são 

incomuns estudos sobre a saúde das pessoas que tem na pesca sua empregabilidade, e 

principalmente sobre sua situação de saúde que pode estar em más condições por 

consequências desse trabalho. Na Amazônia pesquisas sobre a saúde de pescadores é tem 

pouca ocorrência, uma vez que apenas Barroco (2010), iniciou um levantamento sobre 

acidentes ligados a pesca, porém sem dados conclusivos.  

A situação de saúde do pescador é importante, pois na saúde encontram-se 

implicadas as formas como os sujeitos interagem com os eventos da vida e, segundo a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), a saúde pode ser definida como um estado completo de 

bem estar físico, mental e social dos indivíduos, e não meramente como ausência de doença 

ou enfermidade, sendo um fator importante a inclusão ou exclusão do indivíduo no mercado 

de trabalho (DALL' OCA 2004). 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a pesca é considerada uma 

das atividades mais perigosas, colocando os pescadores em risco de morte muito mais do que 

trabalhadores de outros segmentos, sendo os naufrágios, condições adversas do tempo e 

encontro com animais aquáticos perigosos, as principais causas de acidentes registradas 

(ROSA & MATTOS, 2010). A incidência de acidentes no trabalho a bordo é intensificada 

pelas extensas jornadas de trabalho, por questões de habitabilidade e condições ambientais 

(PIMENTA e VIDAL, 2000; TELES e VIDAL, 2000; MARQUES, 2000). 

Devido às características peculiares da pesca desenvolvida no Amazonas, aos seus 

múltiplos apetrechos (PETRERE, 1978; BATISTA, 1998) e a grande diversidade de animais 

que podem causar acidentes aos pescadores no exercício da sua atividade, faz-se necessário 

um estudo sobre a saúde dos pescadores nessa região (BARROCO, 2010). Estudos como o 

proposto nesse projeto servem para verificar também se a problemática em relação à saúde 

dos pescadores na região é semelhante a que ocorre no resto do Brasil, ou se esta pescaria 

tem dificuldades específicas, que por sua vez demandem políticas de proteção à vida humana 

também específica (BARROCO, 2010). 

As condições do trabalho podem afetar um trabalhador física e mentalmente, 

podendo ter agravantes caso haja riscos ocupacionais do trabalho, como no caso do pescador 

(PIMENTA e VIDAL, 2000). Esta pesquisa é de suma importância não apenas para a 

comunidade científica, como para a própria população de pescadores da área de estudo, por 
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tratar o pescador com a devida importância, não só por ser ele um provedor de alimento para 

sociedade, mas também por se tratar de seres humanos, com direito ao desenvolvimento de 

sua atividade lucrativa de forma mais segura.  A partir desse estudo podem ser criadas 

políticas públicas no que se refere à melhora na saúde do pescador.  

É neste sentido, que este trabalho tem por finalidade continuar a analisar o estado 

atual de saúde dos pescadores que desembarcam em Manaus, pois para uma conclusão de 

estudo deste gênero se faz necessário uma coleta de dados de maior tempo, para que o 

número amostral seja suficientemente grande para melhor representação dos resultados. Os 

dados já obtidos mostram alguns fatores de grande importância que devem ser melhor 

estudados, contudo apesar de alguns entrevistados mostrarem interesse no assunto, 

contribuindo com a pesquisa, notou-se certa relutância por grande parte dos pescadores em 

participar da mesma por conta dos seus patrões, donos de embarcações, proibi-los de 

participarem ou o próprio pescador ter receio por pensar que seja algum tipo de fiscalização. 

Além disso, outro fator que contribuiu para o baixo N (número amostral) da pesquisa, é que 

em certas épocas ocorreu o período da pesca de lance (FAO, 1990), onde os pescadores 

ficam boa parte do tempo nos rios, esperando pela passagem do cardume, e dessa forma, 

permaneciam pouco tempo na Feira da Panair após a comercialização. 

No intuito de conhecer melhor a ocorrência de doenças ocupacionais e acidentes 

relacionados à atividade pesqueira comercial a que estão sujeitos, esta pesquisa espera gerar 

conhecimento básico para futuras medidas governamental de prevenção de doenças, 

evitando a saída do trabalhador da atividade por problemas de saúde ou invalidez decorrente 

de acidentes de trabalho, diminuindo assim os prejuízos econômicos e sociais. 

 

5. Objetivos 
 

Analisar as relações entre os problemas de saúde dos pescadores comerciais que 

desembarcam em Manaus e a atividade pesqueira, verificar quais as principais queixas de 

problemas de saúde descritas pelos pescadores da área de estudada, analisando quais os 

fatores associados à pesca que levam a deterioração da saúde dos pescadores que 

desembarcam em Manaus. 
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6. Metodologia 
 

Utilizou-se como ponto de coleta de dados a Feira da Panair (Figura 1) 

(Coordenadas: 3°8'45"S 60°0'38"W.), localizada no município de Manaus, Amazonas. A 

escolha deste local se deu por ser o principal ponto de desembarque de pescado na calha dos 

rios Solimões-Amazonas, concentrando a maior parte dos pescadores comerciais da região e 

pela proximidade com a Colônia de Pescadores. 

 

Figura 1- Área de estudo, Porto da Panair, encontra-se no bairro Educandos, Zona Sul da cidade de 

Manaus. Fonte: http://maps.google.com.br 
 

A coleta de dados baseou-se em questionários (ANEXO I), o qual foi submetido ao 

Comitê de ética e aprovado sendo seu N° de protocolo 44065815.9.0000.5020, aplicados 

com 35 pescadores na Feira da Panair, a fim de permitir o conhecimento sobre as condições 

de trabalho e principalmente saúde durante atividades pesqueiras comerciais no Estado do 

Amazonas. 

A análise dos dados foi feita mediante estatística descritiva dos dados obtidos com a 

entrevista. A estatística descritiva tem como objetivo básico sintetizar uma série de valores 

de mesma natureza, permitindo que se tenha uma visão global da variação desses valores. 

Neste tipo de estatística, os dados são descritos de três maneiras: por meio de tabelas, de 

gráficos e de medidas descritivas (ZAR, 1999). Alguns questionamentos não foram 

respondidos devido à recusa por parte do pescador, por medo, vergonha ou muitas vezes por 

não entender a pergunta. 

http://maps.google.com.br/


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
RELATÓRIO FINAL PIBIC/PAIC 2015-2016 

 
 

10 

 

 

7. Resultados e Discussão  
 

Dentre os 35 pescadores entrevistados, quando questionados quanto ao anos em que 

trabalham como pescador (Figura 2), 6% responderam que trabalham há menos de 1 ano, 9% 

trabalham entre 1 a 5 anos, 17% entre 5 a 10 anos e 68 % a mais 10 anos sendo este último 

observado que eram pessoas mais velhas, que assim como Dall’oca (2004) constatou que 

79% dos pescadores exerciam a atividade mais de 10 anos, eram de mais idade e 

possivelmente tornaram-se pescadores muito cedo, portanto sendo mais experientes. No que 

diz respeito a como se dá à relação de trabalho desses pescadores (Figura 3), eles relatam 

que 6% são por meio de cooperativa, apenas 6% trabalham com carteira de trabalho 

assinada, 48% trabalham por conta própria; 31% por meio de sociedade e 9% outros tipos as 

quais não especificaram. 

 
Figura 2- Frequência relativa (%) do tempo de experiência dos pescadores entrevistados na atividade 

pesqueira. 
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Figura 3- Frequência relativa (%) da forma de vínculo empregatício dos pescadores 

entrevistados. 

 

Sobre a jornada de trabalho diária (Figura 4), 8% dos entrevistados disseram 

trabalhar entre 4 horas e 6 horas, 26% entre 8 horas e 10 horas, 40% entre 12 horas e 18 

horas e 26% deles não souberam responder. Ainda sobre as horas de trabalho, os pescadores 

foram questionados se haviam pausas durante o trabalho (Figura 5), 68% responderam que 

sim e 32% responderam que não. Trabuco (2015) e Freitas (2015) em suas pesquisas 

constataram que os pescadores, em sua maioria, trabalham em média mais de 8 horas por 

dia. Dessa forma que a maioria dos pescadores entrevistados declara trabalhar muito mais 

horas do que os descrito por esses autores. Apesar da maioria dos entrevistados relatarem 

que tem pausas durante o trabalho, estes acrescentaram que nem sempre isso ocorre, 

corroborando com a literatura aonde, além das longas jornadas de trabalho, não há pausas, 

férias ou descansos semanais, já que isso implica na perda da produção de trabalho 

(FREITAS, 2015). 

 
Figura 4- Frequência relativa (%) da jornada de trabalho diária dos pescadores entrevistados. 
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Figura 5- Frequência relativa (%) dos pescadores que disseram ter pausas ou não durante o trabalho diário. 

 

No que diz respeito à exposição de climas adversos (Figura 6), 86% deles trabalham 

independentemente de como o clima estiver e 14% responderam que não. Quando 

questionados por quantas horas trabalham expostos ao Sol (Figura 7), 3% disseram trabalhar 

entre 1 hora a 3 horas, 23% trabalham de 3 a 5 horas, 31% trabalham de 5 a 8 horas e 43%, 

disseram trabalhar mais de 9 horas expostos ao Sol. A alta exposição dos pescadores aos 

raios do Sol é um fator de risco que pode causar câncer de pele, queimaduras, cansaço nos 

olhos e, além disso, a exposição à luz refletida do sol tem grandes chances de causar a forma 

mais comum de catarata (BORGES, 2015). Em sua revisão sobre doenças em trabalhadores 

da pesca, Rios (2011) comenta que em pesquisas realizadas, houve casos de displasia 

epitelial (alterações na pele) e lesões malignas, na qual foi resultante da alta exposição aos 

raios do Sol. 
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Figura 6- Frequência relativa (%) dos pescadores que disseram trabalhar expostos ou não a climas adversos. 

 

 
Figura 7- Frequência relativa (%) de quantas horas os pescadores entrevistados relatam trabalhar expostos ao 

Sol. 

 

Com relação às condições de vida no trabalho embarcado (Figura 8), os entrevistados 

quando questionada suas opiniões sobre: o local onde a refeições são servidas, 69% acham 

bom e 31% acham regular; quanto à qualidade da alimentação servida, 86% consideram boa 

e 14% consideram ruim e por último, em relação ao local dos sanitários na embarcação, 71% 

acham bom, 20% considera regular e 9% acham ruim. A OIT (2007) recomenda que as 
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embarcações devam ter espaço adequado para os pescadores, assim como para as instalações 

sanitárias, de forma a proporcionar segurança e saúde.  

Os entrevistados foram questionados sobre o quê poderia ser feito para melhorar as 

condições de trabalho de sua classe, dentre as respostas os mesmos alegaram que são uma 

classe desfavorecida e que não tem apoio do poder público, e que necessitam de várias coisas 

como: 20% dos pescadores disseram haver a necessidade de um frigorífico para os 

pescadores armazenarem o pescado assim como14% alegaram a necessidade de um local 

para venderem o pescado em um porto adequado e organizado, o ideal seria o terminal 

pesqueiro que segundo eles não existe; o seguro-defeso que está atrasado e sem previsão de 

pagamento e isso é um fator preocupante já que o pescador depende disso para sustentar suas 

famílias; eles alegam também que a Federação dos Pescadores e a Colônia não oferecem o 

suporte necessário, acreditam ser exagerada proteção ambiental de muitas espécies com o 

período do defeso e também alegaram que existem recreios que pescam e isso tira o pouco 

lucro que eles têm, já que eles são certificados para pesca e não barcos de recreio. 

Os pescadores quando questionados sobre o que acreditavam prejudicar sua saúde no 

ambiente de trabalho, indicaram principalmente a grande exposição ao Sol, como também 

passar muito tempo na água, pois a luz do Sol refletida na mesma causa incômodo na visão 

do pescador. Também relataram a insônia consequente das poucas horas de sonos, as 

posturas de trabalho desconfortáveis que causam principalmente dores na coluna e o uso de 

tabaco na embarcação e até mesmo drogas ilícitas por outros pescadores. Porém o fato mais 

comentado pelos pescadores é a falta de infraestrutura e a poluição no Porto da Panair, que 

segundo eles, isso também prejudica a saúde dos mesmos pela exposição ao lixo, tanto na 

balsa como nas margens do rio. Em seu trabalho sobre a feira da Panair, Souza (2007), 

comenta as condições de trabalho são ruins e o local de desembarque do pescado é 

inadequado. 
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Figura 8- Frequência relativa (%) das opiniões dos pescadores entrevistados sobre as 

condições de vida no trabalho. 

 

Os pescadores usam apetrechos de pesca variados (Figura 9), dentre os entrevistados, 

31% usam anzol, 91% usam a rede, chamada também de malhadeira, 23% usam tarrafa e 

23% outros tipos de apetrechos. A rede é o apetrecho de pesca de maior preferência entre os 

pescadores, pois é de fácil aquisição e manuseio (FREITAS & RIVAS, 2006; INOMATA & 

FREITAS, 2011; CARDOSO & FREITAS, 2007). Questionados se já sofreram acidentes 

com algum apetrecho (Figura 10), apenas 6% responderam que sim e 94% responderam que 

nunca se acidentaram com qualquer aparelho de pesca. Resultados parecidos foram obtidos 

por Neto et al. (2005), na qual apenas cerca de 5% dos pescadores se acidentaram com 

apetrechos. 
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Figura 9- Frequência relativa (%) dos meios de produção utilizados pelos pescadores entrevistados. 

 

 
Figura 10- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que já se acidentaram com 

apetrechos de pesca. 
 

Com relação a acidentes com o pescado (Figura 11), 43% responderam que já se 

acidentaram e 57% responderam que nunca houve esse tipo de incidente, mostrando que o 

número de acidentados é grande que assim como Neto et al. (2005), este encontrou alta 

incidência de acidentes com animais aquáticos, não especificando as espécies que o geraram. 
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Dentre os que já se acidentaram com o pescado, a espécie causadora dos acidentes mais 

frequente foi a piranha (Família Serrasalmidae), seguida pela a arraia (Família 

Potamotrygonidae), as outras espécies e seus respectivos números de acidentados, estão 

representados no Quadro 1. Segundo os entrevistados, estes consideram que a frequência de 

ocorrência de pescadores se acidentarem com o pescado (Figura 12) é alta (20%), média 

(26%), e 54% considera que seja baixa. 

 Quando questionados se já tomaram vacinaram contra tétano (Figura 13), 76% 

responderam que já se vacinaram e 24% responderam que ainda não se vacinaram, 

mostrando que o número que pescadores não vacinados podem ser considerados altos, porém 

o ideal seria promover campanhas para atingir o 100% de imunização desses trabalhadores.  

Relacionando essa informação com a ocorrência de sinistros, Borges (2015) comenta que 

acidentes com apetrechos de pesca deteriorados ou com peixes, podem infeccionar, necrosar 

e provocar tétano, com isso, fica evidente que a vacinação contra o tétano se faz necessária. 

 
Figura 11- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que já se acidentaram ou não no momento de 

contato com pescado. 
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Quadro 1: Espécies causadoras de acidentes e os respectivos números de acidentados (N). 

Espécies Número de acidentados (N) 

Bodó (Loricariidae) 1 

Jaraqui (Semaprochilodus spp.) 1 

Mandi (Pimelodus spp.) 1 

Piranha (Vários Serrasalmidae) 5 

Piramutaba (Pimelodidae) 1 

Pirarucu (Arapaima gigas) 1 

Arraia (Vários Potamotrygonidae) 3 

 

 
Figura 12- Frequência relativa (%) do nível de incidência de acidentes com o pescado de acordo com os 

entrevistados. 
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Figura 13- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que já se vacinaram ou não contra o 

tétano. 

 

Os pescadores foram questionados se tinha algum conhecimento sobre Segurança e 

Saúde do Trabalhador (Figura 14) e apenas 11% deles tinham conhecimento sobre o tema, 

23% deles sabiam um pouco e 66% responderam que nunca ouviram falar de nada a respeito 

disso. A OIT (2007) diz que o Governo deve assegurar uma legislação e formas para abordar 

as questões de segurança e saúde, bem como promover medidas de educação sobre 

segurança e saúde a bordo dos barcos de pesca, o que difere dos dados apresentados, que 

mostram que a maioria dos pescadores nunca recebeu qualquer tipo de informação sobre 

Segurança e Saúde do Trabalhador. 
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Figura 14- Frequência relativa (%) da proporção de entrevistados que consideram ter ou não conhecimento sobre 

a Segurança e Saúde do Trabalhador. 

 

Sobre o uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual) (Figura 15), 97% 

disseram usar calça comprida, 97% usam camisa de manga comprida, 94% usam chapéu, 

63% usam luvas, 20% usam óculos de sol e apenas 23% usam protetor solar, mostrando que 

há um alto número com o uso de pelo menos três EPIs, dessa forma percebe que os 

pescadores, mesmo de forma empírica tomam certos cuidados no seu trabalho diário, porém 

este pode estar sendo usado mais para reduzir o  desconforto do que para prevenir doenças. 

Em sua pesquisa, Ribeiro (2013) constatou que 28,6% disseram não utilizavam EPI’s e que 

71,4% usavam luvas ou botas. O uso de protetor solar é uma importante recomendação do 

Ministério do Trabalho, porém no presente estudo o protetor solar foi o segundo EPI menos 

usado e isso pode ser devido o produto ser caro para renda do pescador ou por ele não se 

preocupar em usar o mesmo. Seu uso deve ser fortemente incentivado, assim como o dos 

óculos apropriado, uma vez que mesmo com uso do chapéu, a luz do Sol que atinge água 

acaba se refletindo e queimando o rosto e os olhos.  
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Figura 15- Frequência relativa (%) de quais Equipamentos Proteção Individual (EPI) os 

pescadores afirmam usar durante a atividade pesqueira. 

 

Os pescadores foram questionados como classificariam o nível de ruído da casa de 

máquinas da embarcação (Figura 16) e 6% considera o ruído muito alto, 23% consideram 

alto, 17% considera normal e 54% consideram baixo. Quando questionados se esse ruído 

causa incômodo (Figura 17), apenas 11% dos entrevistados disseram lhes incomodar 

bastante e a maioria, 89% disseram não incomodar, isso é consequência dos pescadores já 

estarem acostumados com o barulho como explicado pelos mesmos. Heupa (2011) em sua 

pesquisa relata que 78,84% dos pescadores entrevistados consideraram o ruído de forte 

intensidade, 17,30% consideraram de média intensidade e 3,84% consideraram de fraca 

intensidade, diferindo dos resultados apresentados mais acima. O Guia Trabalhista 

recomenda ruídos aceitáveis até 85 decibéis, acima disso, esse ruído do motor pode 

ocasionar perda de audição, dores de cabeça, irritabilidade, fadiga, distração e outros 

problemas ao pescador (BORGES, 2015). 
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Figura 16- Frequência relativa (%) sobre a opinião dos entrevistados a cerca do nível do ruído da casa de 

máquinas da embarcação. 
 

 
Figura 17- Frequência relativa (%) sobre a opinião dos entrevistados a cerca do incomodo com o ruído da casa 

de máquinas da embarcação. 

 

Em relação ao trabalho do dia-a-dia como pescador, questionados se estes realizam 

movimentos repetitivos (Figura 18), 91% responderam que sim e apenas 9% responderam 

que não. Questionados se sentem dores musculares diariamente (Figura 19), 80% 

responderam que sentem essas dores e 20% responderam que não sentem essas dores. Essas 

queixas dos pescadores entrevistados são consequências da sobrecarga na atividade laboral e 

mostra que a atividade pesqueira é um trabalho exaustivo, colocando os pescadores nos 

limites físicos e corporais, com movimentos repetitivos e posturas extremamente 

inadequadas. Esse esforço físico extenuante adicionado a movimentos repetitivos também 

pode provocar LER (Lesão por Trauma Cumulativo) aumentando em até 16,6 vezes a 

probabilidade de o pescador a desenvolver, além de tenossinovite (inflamação da bolsa 
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sinuvial que contorna o tendão, atingindo principalmente os dedos e artelhos) com 

probabilidade de 29,4 vezes de chances (TRABUCO, 2015; BORGES, 2015). 

Os pescadores foram também questionados se sentiam alguns sintomas e qual a 

frequência dos mesmos (Figura 20) e observou-se que o sintoma que se destacou foram as 

dores nas costas, relatado por 65% dos entrevistados que descrevem senti-la  diariamente; 

em seguida vem o cansaço na vista, descrito por  34% dos entrevistados que afirmam sentir 

sempre; assim como dificuldade de enxergar, que atinge 26% dos entrevistados). Dados 

parecidos foram obtidos por Rosa & Mattos (2005) na qual o problema de saúde mais 

comum foram dores muculares nas costas, joelhos, etc. Otal et al. (2013) em seu trabalho 

também constataram que o problema de coluna predominou em 27% sobre as demais 

doenças, mas câimbras, problemas de visão, dor de cabeça, gripe e doenças de pele também 

foram outros sintomas encontrados dentre os entrevistados.  

Os pescadores foram ainda questionados se procuraram alguma assistência médica 

pra qualquer dos sintomas citados ou qualquer outro problema de doença que tiveram 

(Figura 21) e apenas 31 % responderam que sim, procuraram um médico e a maioria, 69%, 

responderam que não, isso pode estar relacionado com o fato do atendimento do SUS 

(Sistema Único de Saúde) ser de péssima qualidade e muitas vezes os pescadores acham que 

é maior valia procurar meios populares para se tratar (como remédios caseiros, 

automedicação, etc.).  Prosenewicz (2012) comenta em sua pesquisa, que na saúde pública 

há muita dificuldade e demora na requisição de exames, o que resulta na perda do dia ou dias 

de trabalho e quando não consegue, espera melhorar e volta ao trabalho. Ribeiro (2013), em 

seus resultados obteve que 58,8% dos pescadores estudados, que tiveram queixas de algum 

problema de saúde, não fizeram tratamento. 
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Figura 18- Frequência relativa (%) dos entrevistados que relatam realizar ou não movimentos repetitivos no dia-

a-dia durante o desempenho da atividade pesqueira. 

 

 
Figura 19- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que relatam sentir ou não dores musculares. 
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Figura 20- Frequência relativa (%) de sintomas diversos atestados pelos pescadores entrevistados e seu nível de incidência. 
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Figura 21- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que procuram ou não assistência médica para 

solucionar problemas de saúde. 

 

Questionados se já estiveram afastados por conta de problemas de saúde (Figura 22), 

dos entrevistados, 29% deles já se ausentaram do trabalho por doenças e 71% disseram que 

nunca estiveram afastados do trabalho por tal motivo. Entre as enfermidades apresentadas, a 

malária foi a mais frequente, tendo 5 casos, outros problemas foram acidentes de trabalho, 

dores musculares e queimaduras na pele pela alta exposição ao Sol. Questionados ainda se 

tinha algum problema de saúde que exigisse tomar alguma medicação controlada (Figura 

23), apenas 14% afirmaram que sim e 86% disseram não necessitar disso.  

 
Figura 22- Frequência relativa (%) dos entrevistados que já se ausentaram ou não do trabalho por 

motivo de doença. 
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Figura 23- Frequência relativa (%) dos entrevistados que tem prescrição ou não para uso de 

medicação controlada. 

 

Em relação aos hábitos da vida como o uso de tabaco (Figura 24), 49% dos pescadores 

disseram que fumam e 51% negaram ter esse vício. Os pescadores foram ainda questionados 

quantas pessoas aproximadamente fumavam na embarcação (Figura 25) e 46% responderam 

que pelo menos de 1 a 4 pessoas fumam. Questionados se no trabalho embarcado é permitido 

consumir bebida alcóolica (Figura 26), 85% responderam que é permitido e 15% disseram 

que não. Quanto ao número de entrevistados que consomem bebidas alcóolicas (Figura 27), 

49% disseram que consomem e 51% disseram não fazer uso. Questionados sobre quantas 

pessoas aproximadamente consumiam bebida alcóolica na embarcação (Figura 28), 37% dos 

entrevistados disseram que entre 1 a 4 pessoas ingerem bebida alcóolica. Rios (2011) obteve 

resultado de 38,4% que consumiam álcool e de 32% fumavam, já para Ribeiro (2013) este 

relata que 57,1% dos entrevistados fumavam contra 42,9% que não fumavam e 88,6% ingeria 

bebida alcoólica, para Couto (2012) em sua pesquisa 21,1% dos entrevistados disseram fazer 

uso de bebida alcoólica pelo menos uma vez por semana. O uso das drogas lícitas e do álcool, 

de acordo com alguns pescadores, é feito para ajuda esquecer-se dos problemas da vida, o 

cansaço, serve pra diversão após a árdua jornada de trabalho, etc. Além disso, essas drogas 

são usadas inicialmente por influência dos outros pescadores que fazem uso, e isso é uma 

espécie de tradição dentro da atividade pesqueira. A bebida alcoólica acaba se tornando uma 

saída para os pescadores, servindo de gancho para ter coragem e enfrentar situações de risco e 

de medo durante o trabalho (NETO, 2005; OTAL et al., 2013).  
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Figura 24- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que são ou não fumantes. 

 

 
Figura 25- Frequência relativa (%) de acordo com os entrevistados a cerca do número de tripulantes fumantes na 

embarcação. 
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Figura 26- Frequência relativa (%) a cerca da permissão ou não de ingerir bebidas alcóolicas na embarcação. 

 

 
Figura 27- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que consomem ou não bebida 

alcóolica. 
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Figura 28- Frequência relativa (%) de acordo com os entrevistados a cerca do número de tripulantes que 

consomem bebida alcóolica na embarcação. 

 

Os entrevistados foram questionados se conheciam algum pescador que saiu da 

atividade pesqueira por invalidez (Figura 29), 34% disseram conhecer e 66% disseram que 

não. Quando questionados se tinham planos de se aposentar cedo (Figura 30), 48% disseram 

que sim e 52% responderam que não. Segundo os entrevistados quando questionados se estes 

recebiam algum tipo de auxílio quando se afastavam da atividade pesqueira, o não foi quase 

unânime, até mesmo quando se trata de acidente ou doença grave, o pescador se sustenta por 

conta própria e em raros casos o próprio dono da embarcação ajuda. O pescador é amparado 

por Leis que garantem os seus direitos, como o da aposentadoria e a OIT, diz que seguridade 

social é a garantia de proteção concedida ao trabalhador que está em situação de 

vulnerabilidade econômica ou social decorrente de doenças, invalidez, idade avançada, 

acidentes de trabalho, etc. A classe dos pescadores desconhece seus direitos pela falta de 

informação ou quando sabem, não tem documentação necessária para tal, alegam ter muita 

burocracia no processo, entre outros fatores (LOURENÇO et al., 2006). 
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Figura 29- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que conhecem ou não pescadores que saíram da 

atividade pesqueira por invalidez. 

 

 
Figura 30- Frequência relativa (%) dos pescadores entrevistados que tem pretensão ou não de se 

aposentar cedo. 

 

8. Conclusão 
 

O problema de saúde mais frequente entre os entrevistados foram as dores 

musculares sentidas principalmente na região lombar, havendo muitos casos também de 

problemas de visão decorrente da alta exposição à claridade do Sol e sua luz refletida na 

água. Os esforços físicos extenuantes e repetitivos podem ocasionar LER nos pescadores em 

longo prazo e a alta exposição ao Sol pode causas graves doenças de pele e como 

consequência da vida exaustiva que o pescador leva. Estes encontram “refúgio” no uso de 

bebidas alcoólicas e tabaco, o que também pode levar a deterioração de sua saúde.  
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O grande número de acidentes com o pescado mostra que é necessário o incentivo do 

uso de EPIs por meio de medidas de informação, de forma que os pescadores entendam a 

importância do uso dos mesmos para a prevenção de acidentes. Medidas como: a obrigação 

aos donos de barco a possuírem e caixa de primeiros socorros e disponibilizarem EPIs para 

todos os pescadores embarcados; vinculação da obtenção de carteira de pescador ao 

comprovante de vacinação contra o tétano; palestras sobre saúde, segurança e primeiros 

socorros a bordo são vitais para promover o mínimo de salubridade para essa atividade. 

Os problemas relacionados à infraestrutura do Porto da Panair, a desvalorização da 

classe e a falta de assistência aos mesmos, foram questões mais levantadas pelos 

entrevistados, o que foi comprovado durante as entrevistas como a falta de um local 

adequado para os pescadores fazerem o desembarque e a venda do pescado. 

 As medidas ofertadas pelo Governo ainda não são suficientes para resguardar a 

saúde desse trabalhador, que está exposto grandes riscos de saúde no dia-a-dia e se faz 

importante para a região. Um exemplo é a suspensão do seguro defeso, que além de afetar os 

recursos pesqueiros atinge socioeconomicamente a família do pescador, força esse 

trabalhador a voltar a sua atividade em período ilegal, que envolve aumento dos riscos da 

atividade pela tensão a que fica submetida a tripulação, o que pode levar ao aumento do 

consumo de substâncias químicas. É importante lembrar que o pescador vem ganhando mais 

atenção das Leis e com isso garantindo ao poucos seus direitos, mas a falta de acesso à 

informação e a clássica burocracia do sistema faz o pescador desistir de seus direitos. 

O baixo número de entrevistados é consequência de um problema observado durante 

a coleta de dados, na qual alguns ficaram receosos em participar da pesquisa porque seus 

patrões os proibiram do mesmo e também a falta de pescadores presentes na Panair por conta 

dos pescadores terem ficado boa parte do ano no rio pescando já que o seguro-defeso não 

estava sendo pago o que obrigava esses pescadores aumentar suas horas de trabalho para não 

perder o pouco lucro que já tinham. A pesquisa continuará em busca de dados maiores e que 

possam representar melhor sobre os problemas de saúde enfrentados pelos pescadores, 

decorrente de sua atividade de trabalho. 
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10. Cronograma de Atividades 

 

Nº Descrição Ago 

2015 

Set Out Nov Dez Jan 

2016 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1 Revisão da Literatura R R R R R R R R R R R R 

2 
Coleta de Dados R R R R R R R R R R R  

3 
Tabulação e Análise de Dados  R R R R R R R R R R  

4 
Elaboração do Relatório Parcial    R R R R      

5 
Elaboração do Resumo e 

Relatório Final (atividade 

obrigatória) 

          R R 

6 
Preparação da Apresentação 

Final para o Congresso 

(atividade obrigatória) 

           P 

 

P: PREVISTO 

R: REALIZADO 
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ANEXO I 

 

Modelo de questionário a ser utilizado para a entrevista com os pescadores. 

 

ENTREVISTA 

 

1. Nome:____________________________________________________ 

 

2. Função exercida na embarcação: ______________________________ 

 

3. Há quanto tempo você trabalha como pescador? 

(   ) Menos de um ano (   ) 1 -5 anos (   ) 5 -10 anos (   ) Mais de 10 anos 

 

4. Relação de trabalho: 

(   ) Registro em carteira de trabalho (   ) Sociedade (   ) Conta própria 

(   ) Cooperativa (   ) Outros 

 

5. Condições de vida no trabalho: 

Local das refeições: (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim 

Qualidade das refeições: (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim 

Local de sanitários: (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim 

 

6. Dê sua opinião sobre as condições de trabalho: 

Com relação ao ruído: ______________________________________________ 

Com relação a vibração: _____________________________________________ 

Com relação as condições térmicas: ____________________________________ 

Com relação a umidade: _____________________________________________ 

Com relação a iluminação: ___________________________________________ 

 

7. Que fatores importantes, em sua opinião, poderiam melhorar as suas 

condições de trabalho?______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Quais são os seus apetrechos de trabalho? 

(   ) Rede; (   ) Anzol; (   ) Tarrafa; (   ) Barco. 
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(   ) Outros. Quais? 

________________________________________________________________ 

 

9. Você já se acidentou através de algum apetrecho de pesca? (   )Sim (   ) Não 

Se sim, qual? ___________________________________________________________ 

 

10. Esse acidente causou alguma lesão permanente? (   ) Sim (   ) Não 

  

11. Já ocorreu algum acidente com a captura do pescado? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se sim, o ferimento infectou?_____________________________________________ 

Quantos dias ficou afastado?______________________________________________ 

12. Qual era a espécie?  

_____________________________________________________________________ 

 

13. Qual é a ocorrência de os trabalhadores se ferirem ao manusearem as capturas? 

(   ) Alta 

(   ) Média 

(   ) Baixa 

 

14. Em seu ambiente de trabalho existe alguma coisa que prejudique a sua saúde? 

(   ) Não (   ) Sim, o que?____________________________________________ 

 

15. No caso de embarcado, qual seria o nível do ruído da casa de máquinas? 

(  ) Muito alto 

(  ) Alto 

(  ) Mediano 

(  ) Baixo 

 

16. Você se sente incomodado com o ruído? 

(   ) Bastante (   ) Nem tanto (    ) Não se incomoda  

 

17. Em seu trabalho braçal, você costuma fazer movimentos muito repetitivos? 
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(   ) Sim (   ) Não 

 

18. Costuma sentir muitas dores musculares? (   ) Sim (   ) Não  

 

19. Em relação a exposição ao clima, você trabalha constantemente exposto a climas 

adversos? 

 

20. Você já esteve afastado por doença no trabalho? 

(   ) Sim (   ) Não 

Se sim porquê? _____________________________________________________ 

 

21. Por quanto tempo? _______________________________________________ 

 

22. Indique com que frequência você apresenta os sintomas descritos abaixo? Coloque o 

número correspondente obedecendo aos seguintes critérios: 

(1) Sempre; (2) Algumas vezes; (3) Raramente; (4) Nunca  

(   ) Dores no pescoço e ombros (   ) Dores nas costas  (   ) Dor de cabeça 

(   ) Cansaço na vista (   ) Câimbras (   ) Dificuldade para enxergar (   ) Dificuldade para ouvir. 

Outros. Quais?___________________________________________________________ 

 

23. Procurou assistência médica para esses problemas? 

(   ) Não (   ) Sim, 

Porque?__________________________________________________________ 

 

24. Quantas horas por dia, aproximadamente, você fica debaixo de sol?  

Menos de 1 hora  

(   ) 1 a 3 horas  

(   ) 3 a 5 horas 

(   ) 5 a 8 horas 

(   ) Mais de 9 horas 

 

25. Usa algum equipamento de proteção? (   ) luvas  (   ) chapéu (   ) óculos 

(   ) protetor solar  (   ) Camisa de manga comprida (    ) Calça comprida 
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Por quê?_________________________________________________________ 

 

26. Você sabe alguma coisa sobre Segurança e Saúde do Trabalhador? 

(   ) Sim (   ) Não (   ) Um pouco 

 

27. Você já tomou vacina contra tétano? (   ) Sim (   ) Não 

 

28. Você fuma? (   ) Sim (   ) Não 

 

29. Quantas pessoas na embarcação fumam? 

 

30. Ingere bebida alcoólica? (   ) Sim (   ) Não  

 

31. É permitido beber enquanto embarcado? 

 

32. Quantas pessoas na embarcação costumam a ingerir bebida alcoólica? 

 

33. Tem algum problema de saúde que exige tomar periodicamente algum remédio? 

 

34. Você conhece alguém que se saiu da pesca por invalidez? Qual o problema apresentado? 

 

35. Com relação ao trabalho, pretende se aposentar cedo? 

(   ) Sim (   ) Não 

 

37. Quantas horas por dia, em média, você trabalha? 

 

38. Você realiza pausas durante as atividades realizadas ? [    ] Sim     [    ] não 

 

39. Qual a última vez que você procurou atendimento médico? ____________meses 

 

40. Quando o (a) pescador (a) precisa se afastar do trabalho, como se sustenta? 


