
RESUMO 

O objetivo geral do presente estudo é apresentar alguns resultados de projetos de Pesquisa 

Participativa de Base Comunitária (PPBC) envolvendo duas comunidades tendo como foco 

saúde, ambiente e trabalho de pescadoras artesanais/marisqueiras. Esta dissertação está 

dividida em um capítulo e um artigo. O capítulo se propõe a evidenciar as contribuições de 

um projeto que envolve a PPBC com pescadoras artesanais/marisqueiras. Esse capítulo aponta 

a importância da integração da comunidade com a universidade como um desafio no processo 

de mudança da formação na área de saúde, com a incorporação da concepção ampliada de 

saúde com ênfase na integralidade no processo de formação profissional, bem como a 

aprendizagem para o trabalho em equipe multiprofissional. O Artigo é um estudo 

epidemiológico de corte transversal que, no curso da pesquisa participativa de base 

comunitária, buscou estimar a prevalência e os fatores associados com os DME nos membros 

superiores e pescoço. O maior conhecimento das condições de trabalho e dos riscos, que 

podem influenciar nas condições de saúde da pescadora artesanal/marisqueira, é essencial 

para nortear ações em saúde do trabalhador com estas populações específicas. É importante o 

entendimento da magnitude do problema e os fatores relacionados para embasar estratégias de 

prevenção assim como conferir maior propriedade na discussão para o estabelecimento do 

nexo técnico epidemiológico do DME com o trabalho da marisqueira. 
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SUMMARY 

The overall objective of this study is to present some results of projects of Community Based 

Participatory Research (CBPR) involving two communities focusing on health, environment 

and artisanal fisherwomen labor. This dissertation is divided into a chapter and one article. 

The chapter aims to highlight the contributions of a project that involves CBPR with artisanal 

fisherwomen. This chapter discusses the importance of community integration with the 

university as a challenge in the formation process of change in healthcare, with the 

incorporation of the expanded concept of health with emphasis on the integrity of the 

professional education, as well as learning to work in multidisciplinary team. The Article is a 

cross-sectional epidemiological study that, in the course of community-based participatory 

research, aimed to estimate the prevalence and associated factors with MSDs in the upper 

limbs and neck. Greater knowledge of working conditions and the risks that can affect the 

health conditions of the artisanal fisher/shellfish gatherers, is essential to guide actions in 

occupational health with these specific populations. It is important to understand the 

magnitude of the problem and the factors related to support prevention strategies as well as 

provide greater property in the discussion for the establishment of epidemiological technical 

nexus between MSDs with the work of shellfish gatherers 
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