
RESUMO 

Este estudo, realizado no curso de uma pesquisa participativa de base comunitária, 

representa a continuidade de uma linha de pesquisa, com foco na saúde de trabalhadores 

da pesca. A lombalgia é considerada um importante problema de saúde pública e 

principal causa de incapacidade no mundo. Diversas categorias profissionais são 

consideradas de risco para o desenvolvimento dessas afecções. Entretanto, a categoria 

de pescadoras artesanais/marisqueiras ainda vem sendo pouco pesquisada. A área de 

estudo corresponde a uma comunidade de marisqueiras em Saubara (BA) que tem como 

tradição a comercialização de marisco, além de ser voltada para o turismo. A dissertação 

está dividida em três artigos. O primeiro artigo discute a saúde do trabalhador com 

enfoque no trabalhador informal; a pescadora artesanal/ marisqueira de Saubara - BA, a 

caracterização do seu trabalho e da comunidade de Saubara, e o cenário da pesca na 

Bahia e no Brasil; as doenças relacionadas ao trabalho, com enfoque nos Distúrbios 

Musculoesqueléticos (DME) e na lombalgia. O segundo artigo se propõe a realizar uma 

breve discussão metodológica em torno do Nordic Musculoskeletal Questionnaire 

(NMQ), instrumento largamente utilizado para acessar os sintomas musculoesqueléticos 

e caracterizar o ambiente de trabalho. Esses dois primeiros artigos foram construídos 

com o intuito de fornecer embasamento teórico para o desenvolvimento do terceiro 

artigo. Este último trata-se de estudo epidemiológico, de corte transversal, que pretende 

estimar a prevalência de lombalgia e identificar os seus fatores associados em uma 

população de pescadoras artesanais/ marisqueiras de Saubara - Bahia. A prevalência de 

lombalgia foi de 75,6%, considerada alta mesmo diante dos critérios adotados para a 

definição de caso. As marisqueiras com mais tempo na atividade apresentaram uma 

prevalência 1,22 vezes maior em relação às não expostas. A lombalgia foi 1,24 vezes  

mais alta entre aquelas mais expostas ao trabalho sentado com tronco inclinado para a 

frente durante a cata. Aquelas expostas ao manuseio de carga e à força muscular com os 

braços tiveram uma prevalência 1,18 vezes maior. Estes resultados comprovam a 

necessidade de uma maior sensibilização dos setores de saúde e previdenciários. Espera-

se constituir de uma base conceitual para o estabelecimento do nexo técnico 

epidemiológico entre o DME e o trabalho da mariscagem, para que seja possível 

facilitar o subsidio de ações de intervenções no sentido de prevenir ou reduzir os casos 

de DME e suas consequências. 
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ABSTRACT 

This study, conducted in the course of a community-based participatory research, is the 

continuation of a line of research, focusing on the health of fisheries workers. Low back 

pain is considered an important public health problem and the leading cause of 

disability worldwide. It is estimated that about 80 % of the population will experience 

low back pain at some point in life. Various professional categories are considered at 

risk for developing these disorders. However, the category of artisanal fishers/ shellfish 

gatherers still has been little investigated. The study area corresponds to a community of 

artisanal fishers/shellfish gatherers in Saubara (BA), which is the marketing of seafood 

tradition, besides being devoted to tourism. The first article discusses the health worker 

with focus on informal workers; artisanal fishers/ shellfish gatherers of Saubara - BA, 

the characterization of their work and the community of Saubara, and scenery of fishing 

in Bahia and Brazil; diseases related to work, focusing on the Musculoskeletal 

Disorders (MDS) and low back pain. The second article proposes to conduct a brief 

methodological discussion around the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), 

an instrument widely used to access the musculoskeletal symptoms and characterize the 

work environment. These first two were constructed in order to provide theoretical basis 

for the development of the third article. The last article is a cross-sectional 

epidemiological study, which aims to estimate the prevalence of low back pain and 

identify associated factors in a population of artisanal fishers/ shellfish gatherers of 

Saubara - Bahia. The prevalence of low back pain was 75.6 %, considered high even 

after the adoption of criteria for the case definition. The artisanal fishers/shellfish 

gatherers with more than 26 years in the activity showed a prevalence 1,22 times higher 

compared to unexposed. Low back pain was 1,24 times higher among those more 

exposed to work sitting with trunk flexion. Those exposed to manual material handling 

and muscle strength with the arms had a prevalence 1,18 times higher compared to 

unexposed. These results show the need for greater awareness of health and social 

welfare sectors. It is expected to provide a conceptual basis for the establishment of 

technical epidemiological link between the MSD and the work of shellfish, so that you 

can facilitate subsidy actions of interventions to prevent or reduce cases of MSD and its 

consequences. 
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