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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: A dor lombar é um problema de saúde pública mundial com elevado impacto 

econômico, que afeta os indivíduos tanto na qualidade de vida, quanto no desempenho no 

trabalho. A pesca artesanal é uma das ocupações ainda pouco estudadas com relação à dor 

lombar. Os objetivos dessa pesquisa foram estimar as prevalências de dor lombar inespecífica 

e grave em homens e mulheres, trabalhadores da pesca, e verificar fatores associados a este 

sintoma. MÉTODO: Estudo de corte transversal foi realizado, de abril a julho de 2017, com 

amostra aleatória estratificada por sexo, composta de 79 homens e 169 mulheres, trabalhadores 

da pesca artesanal, residentes na reserva extrativista (RESEX) marinha da Baía do Iguape, 

Bahia. Foram calculadas as prevalências da dor lombar inespecífica e grave e as razões de 

prevalência da dor lombar entre sexos, bem como a diferençada das proporções de dor lombar 

entre homens e mulheres. RESULTADOS: Foi identificada elevada prevalência de dor lombar 

inespecífica e grave em homens e mulheres. A proporção de mulheres com dor lombar grave 

foi maior e estatisticamente significativamente, quando comparada à proporção de homens  com 

dor lombar grave. O trabalho precoce estava associado positivamente com a dor lombar 

inespecífica e grave em mulheres. Já entre os homens, a associação se deu com as demandas 

físicas do trabalho. CONCLUSÃO: As diferenças de prevalência entre homens e mulheres 

identificadas, permitem a elaboração de intervenções diferenciadas no que se refere às 

adequações das condições de trabalho na pesca artesanal. 

 

 

 

 

Palavras chaves: Lombalgia; Pesca; Marisqueiras; Pescadores artesanais; Dor 

musculoesquelética; Saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

 

INTRODUCTION: Low back pain is a public health problem with a high economic impact, 

which affectes the quality of life of individuals, as well as their performance for work.. Artisanal 

fishing is one of the occupations still little studied in relation to low back pain. The aims of this 

research were to estimate the prevalence of nonspecific and severe low back pain in men and 

women, fishing workers, and to verify associated factors with this symptom. METHOD: 

Cross-sectional study was conducted from April to July 2017 with a random sample stratified 

by sex, composed of 79 men and 169 women, artisanal fishing workers, residents in the marine 

extractive reserve (RESEX) of Iguape Bay, Bahia. The prevalence of nonspecific and severe 

low back pain and the prevalence ratios of low back pain between sexes were calculated, as 

well as the differences in proportions of low back pain between men and women. RESULTS: 

A high prevalence of nonspecific and severe low back pain was identified in men and women. 

The proportion of women with severe low back pain was significantly higher and statistically 

compared to the proportion of men with severe low back pain. Early work was positively 

associated with nonspecific and severe low back pain in women. Among men, the association 

occurred with the physical demands of work. CONCLUSION: The differences in prevalence 

between identified men and women allow the elaboration of different interventions regarding 

the adequacy of working conditions in artisanal fishing.  

 

 

Keywords: Low back pain; Fishing; Shelfish gatherers; Artisanal fishermen; Musculoskeletal 

disorders; Occupational health. 
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 1.INTRODUÇÃO 

 

 A dor lombar é um problema de saúde pública com proporções epidêmicas e de 

elevado impacto no mundo. (WHO, 2003) Como um sintoma e não uma doença específica 

(BARTLESON, 2001), multifatorial (TROUP, 1984), apresenta em 90% dos casos o fator 

mecânico como um importante preditor. (KHOURI et al, 2016) Esse agravo é um dos principais 

problemas que afeta a qualidade de vida e gera incapacidade para o trabalho. (EHRLICH, 2003)  

   Globalmente, 37% das dores lombares são atribuídas aos riscos ocupacionais 

(PUNNET et al, 2005), sendo a atividade da pesca uma das ocupações que apresenta elevada 

prevalência de dor lombar. (KUCERA et al, 2009; RODRIGUEZ- ROMERO et al, 2013; 

DIENYE et al, 2016; COUTO et al, 2019; ) Contudo,  este agravo ainda é pouco investigado. 

 A dor lombar consiste na queixa álgica localizada abaixo da margem costal até a parte 

superior das pregas glúteas inferiores e pode ser classificada em específica, quando apresenta 

uma causa conhecida e inespecífica quando não se tem causa aparente. (IJZELENBERG; 

BURDORF, 2006) A dor lombar inespecífica é a forma mais comum de dor lombar (TULDER 

et al, 2002; EHRLICH, 2003; MAHER et al, 2017), e que quando tratada precocemente reduz 

as chances de se transformar em doença.  (TULDER et al, 2002) A dor grave foi definida, por 

Kucera e colaboradores (2010), como qualquer dor ou desconforto localizada na região lombar 

durante os últimos 12 meses, que limita (restringe) ou incapacita para o trabalho.  

Entre os fatores de risco mais comumente identificados para a dor lombar relacionada ao 

trabalho, estão o trabalho físico pesado, incluindo o levantamento de peso, a flexão e torção da 

coluna, posturas de trabalho estático com longas durações de tempo, vibração e fatores 

psicossociais como a insatisfação no trabalho. (GUNNAR, 1998) 

A pesca artesanal ou de pequena escala é uma atividade informal, basicamente de 

subsistência (PENA; GOMEZ, 2014), mas que representa uma importante fonte de alimento, 

renda e sustento para milhares de pessoas. (EMBRAPA,2014) Apesar da sua elevada 

importância, a pesca de pequena escala é uma atividade ainda pouco valorizada requerendo 

atenção especial para a melhora das condições de vida desses trabalhadores. (OIT, 2013) 

A pesca artesanal tem como características ser uma atividade de caráter 

predominantemente familiar, com baixa divisão técnica do trabalho, elevada exigência física 

decorrente da adoção de posturas forçadas e movimentos repetitivos dos membros superiores, 

longas jornadas de trabalho, e frequentemente, está associado a diversos riscos de acidente, nos 
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variados ambientes de trabalho. (PENA et al, 2011; PENA et al, 2013; PENA; GOMEZ, 2014; 

FAO, 2017) Esses trabalhadores, geralmente, iniciam precocemente a atividade e são 

responsáveis pela gestão do seu próprio trabalho. Por apresentarem dificuldades financeiras, os 

pescadores (as) trabalham em jornadas extenuantes e com cadências nocivas (REGO et al, 

2018), denominado também de cadências infernais. (PENA et al, 2011) 

 Em virtude da complexidade das exigências físicas encontradas na prática da pesca, uma 

das principais queixas relatadas entre pescadores artesanais, estão as dores relacionadas ao 

sistema musculoesquelético. (DALL’OCA et al, 2004; JAESCHKE; SALDANHA, 2012; 

YANES; PRIMERA, 2012; FALCÃO et al, 2015; COUTO et al, 2019) A dor lombar é uma 

das queixas musculoesqueléticas de maior prevalência entre esses trabalhadores, e está 

relacionada a diversos fatores de riscos, com destaque para os aspectos relacionados ao 

trabalho, principalmente, às demandas físicas encontradas nessa atividade pesqueira. 

(JAESCHKE; SALDANHA, 2012; RODRIGUEZ-ROMERO et al, 2013; DIENYE, 2015; 

FALCÃO, 2015; COUTO et al, 2019) 

Levando-se em conta as exposições relacionadas às demandas físicas da atividade da 

pesca artesanal, o perfil sócio demográfico e econômico característico dessas populações de 

trabalhadores, o presente estudo teve como objetivo estimar a prevalência da dor lombar 

inespecífica e grave em homens e mulheres, trabalhadores da pesca artesanal, separadamente, 

e explorar potenciais fatores associados à dor lombar em uma comunidade rural do Brasil. 

Este estudo faz parte de uma pesquisa participativa de base comunitária (PBBC), 

desenvolvida pelo grupo denominado “Programa de Saúde, Ambiente, Trabalho e 

Sustentabilidade em comunidades” (PROSAS), que tem entre seus propósitos, estudos e 

intervenções na saúde do trabalhador da pesca artesanal.  

 Estimar a prevalência de dor lombar em pessoas que tem a pesca como principal 

atividade econômica e fonte de sobrevivência (CRUZ,2012), permitirá dar maior visibilidade à 

magnitude deste problema, que é pouco explorado na literatura entre os trabalhadores da pesca 

artesanal e de forma distinta entre homens e mulheres.  
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 

Estimar a prevalência e explorar potenciais fatores associados à dor lombar inespecífica 

e grave em homens e mulheres, trabalhadores da pesca artesanal, residentes em uma 

comunidade rural do Brasil. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Descrever as características sociodemográficas, hábitos de vida, medidas clínicas, 

características ocupacionais, extraocupacionais e demanda física entre mulheres e homens, 

trabalhadores da pesca/mariscagem da comunidade de Santiago do Iguape. 

Identificar as prevalências de dor lombar inespecífica e grave entre mulheres e homens 

trabalhadores da pesca/mariscagem da comunidade de Santiago do Iguape. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

3.1 PESCA ARTESANAL NO BRASIL 

 A pesca e aquicultura são importantes fontes de alimento, renda e subsistência para 

milhões de pessoas do mundo (EMBRAPA, 2014), principalmente, para as várias comunidades 

costeiras e ribeirinhas, que têm, em sua grande maioria, essas práticas extrativistas como a única 

forma de sustento das suas famílias. Apesar da pesca ter uma elevada importância para essas 

populações, essa ocupação continua a ser uma das atividades mais perigosas, requerendo 

atenção especial para melhorar as condições de trabalho e vida dos pescadores. (OIT, 2013) 

A produção mundial de pescado tem crescido nas últimas cinco décadas, com uma taxa 

média anual de 3,2%, superando crescimento da população mundial em 1,6%. (FAO, 2014) 

Este desenvolvimento foi impulsionado por uma combinação de crescimento populacional, 

rendas e urbanização, e facilitada pela forte expansão da produção de peixe e canais de 

distribuição mais eficientes. (FAO, 2014) O pescado é uma fonte valiosa de proteína animal 

para bilhões de pessoas em todo o mundo. (OIT, 2013) 

Dos 120 milhões de pescadores de captura, 98% vivem nos países em desenvolvimento e 

90% trabalham no subsetor da pesca artesanal ou de pequena escala. (BANCO MUNDIAL, 

2012) 

A quantificação dos pescadores de subsistência existente no mundo ainda é subestimado. 

Entretanto, a importância da atividade da pesca para esses pescadores e suas famílias; o elevado 

potencial da pesca em pequena escala, que produz mais peixes para consumo doméstico do que 

a pescaria de grande escala; e a importância do amplo papel da mulher na atividade pesqueira, 

são características marcantes dessa atividade, sendo bastante enfatizado  nas conclusões do 

relatório do banco mundial sobre a importância do pescador artesanal no mundo, conforme 

apresentado por Rego e colaboradores (2018). 

A pesca de pequena escala é responsável por mais de 90% das pescarias de captura do 

mundo (FAO, 2015) e fornece apoio econômico à maioria das comunidades costeiras e aquelas 

que vivem nas margens de lagos e rios. (OIT, 2013)  

A pesca artesanal, também denominada pesca de pequena escala, consiste em uma prática 

laboral de pequena escala que envolve, predominantemente, a produção com fins de consumo 

próprio (doméstico), ou comerciais de forma autônoma ou em regime de economia família, com 

pouco investimento financeiro e baixa tecnologia. (FAO, 2017; BRASIL, 2016) Por envolver a 
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produção familiar, a pesca artesanal, frequentemente, conta com a presença de crianças e 

adolescentes e com a divisão sexual do trabalho. (PENA; GOMEZ, 2014) Em geral, as mulheres 

realizam a atividade de mariscagem adicionada às atividades domésticas, enquanto os homens 

se inserem nas atividades da pesca para obtenção do peixe. (PENA; GOMEZ, 2014) 

O Brasil é um país com um ambiente favorável para prática da pesca, uma vez que ocupa 

uma área continental de 8 547 404 km2, com 12% de reserva de água doce do planeta, 2 milhões 

de hectares de pântanos, reservatórios e estuários, 25.000 rios e 8.500 km de litoral com 15 

estados na fronteira com a costa do oceano atlântico. (FAO, 2018b)  

A pesca é uma das mais antigas práticas exercidas no Brasil (VENTURATO et al, 2009), 

inclusive com relatos de já ocorrer entre os índios, antes da chegada dos colonizadores 

portugueses. (DIEGUES, 1999) 

Mais do que uma atividade econômica, a pesca artesanal no Brasil revela-se como um 

modo de vida. Essa atividade pesqueira necessita de uma interação socioambiental em que o 

conhecimento do comportamento dos estoques e dos processos reprodutivos correspondentes é 

orientador das técnicas que se pode lançar mão para o alcance do objetivo de trabalho. 

(VENTURATO et al, 2009) 

Segundo Freitas e Rodrigues (2015): 

 

A pesca artesanal tem uma importância econômica fundamental na 

manutenção de arranjos produtivos locais de modo extrativo, tanto em 

ecossistemas litorâneos como fluviais, no território brasileiro. 

(FREITAS; RODRIGUES, 2015, p.756) 

 

Os pescadores envolvidos com a atividade artesanal podem ser classificados em 

profissionais e de subsistência. Os pescadores artesanais profissionais pescam para a 

subsistência da família, mas produzem um excedente que permite a comercialização local, 

enquanto que os pescadores de subsistência não conseguem produzir excedentes, utilizando 

assim o pescado apenas para fins de sobrevivência da família. (CAMPOS; CHAVES, 2016) 

  Apesar de ser uma atividade comercial praticada ao longo de todo litoral brasileiro, com 

uma consequente importância socioeconômica para esses trabalhadores (EMBRAPA, 2014), as 

comunidades de pescadores artesanais continuam sendo marginalizadas. (OIT, 2013) Muitas 
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vezes, essas comunidades se encontram em áreas remotas com acesso limitado a mercados, a 

serviços de saúde, a educação e outros serviços de apoio social. 

Os pescadores artesanais, como parte importante dos trabalhadores do setor da pesca, 

enfrentam uma série de desafios como condições de trabalho inseguras e pouco saudáveis, 

degradação ambiental, mudanças climáticas e desastres que ameaçam os recursos pesqueiros e, 

consequentemente, a sua subsistência. (OIT, 2013) 

A baixa remuneração é uma das dificuldades enfrentadas por essa categoria de 

trabalhadores. A condição de urgência em vender o produto, em virtude da precariedade da 

logística para acondicionamento e o caráter perecível do pescado, leva o pescador a vender o 

produto por um preço irrisório, imposto pelo intermediador ou comprador (PENA; GOMEZ, 

2014), reduzindo o seu valor final, oriundo do trabalho manual da pesca. 

Segundo Sacramento e Pacheco (2014), os trabalhadores e trabalhadoras da pesca 

artesanal enfrentam condições precárias de trabalho com, praticamente, nenhuma infraestrutura 

e suporte que facilite a venda deste pescado. 

O trabalho artesanal ainda não esta devidamente regulamentado no Brasil, carecendo de 

normas de proteção à saúde e segurança no trabalho. (PENA et al, 2011; PENA et al, 2013) 

Portanto, a maior parte dos pescadores artesanais trabalham no setor informal, sem a proteção 

legal garantida aos trabalhadores formais e sem o reconhecimento junto à previdência, 

dificultando a identificação dos problemas relacionados à saúde desse trabalhador (PENA et al, 

2013), além das precárias informações fundamentais para a vigilância. (PENA et al, 2011 e 

REGO at al., 2018)  

A falta de acesso aos serviços de saúde do trabalhador e a ausência de bancos de dados 

epidemiológicos da previdência social, impossibilitam os diagnósticos das doenças 

relacionadas ao trabalho, mantendo desconhecidas e negligenciadas as enfermidades 

relacionadas à prática da atividade da pesca artesanal. (PENA et al, 2013) Assim, o SUS não 

consegue atuar atendendo as especificidades e necessidades dessa categoria de trabalhadores. 

(PENA; GOMEZ, 2014) 

No Brasil, a realidade de vida e trabalho do pescador artesanal apresenta um cenário de 

dificuldades, principalmente, pelo fato do país apresentar uma extensa dimensão territorial, sua 

exploração pesqueira possui muitas particularidades. (EMBRAPA, 2014) 
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3.2 FATORES DE RISCOS OCUPACIONAIS E DOENÇAS RELACIONADAS À PESCA 

ARTESANAL  

  

A pesca é uma das atividades ocupacionais mais antiga e perigosa (YANES; PRIMERA, 

2006), uma vez que ocorre em um meio físico, socialmente instável e imprevisível, cuja 

instabilidade contínua é provocada por fatores ambientais, padrões de produção, migração, 

acidentes, flutuação dos preços e pela extrema perecibilidade do pescado. (DIEGUES,1999) 

Como uma prática ocupacional que apresenta diversas exigências derivadas de suas 

tarefas e ambientes onde são executadas as suas atividades (YANES; PRIMERA, 2006), a pesca 

artesanal apresenta diversos fatores de riscos ocupacionais que podem gerar prejuízos à saúde 

dos seus trabalhadores. (PENA; MARTINS, 2014) 

A prática da pesca artesanal é marcada por condições inseguras e insalubres, convivendo 

com a degradação ambiental, desterritorialização capitalista e instabilidade climática que 

podem colocar em risco a saúde dessas populações, inclusive com a ocorrência de acidentes. 

(PENA; GOMEZ, 2014)  

Segundo Drudi (1998), a pesca é uma atividade que apresenta alto risco de acidente, uma 

vez que esses trabalhadores, os quais laboram com a pesca, tipicamente, enfrentam o risco de 

sofrer uma lesão no trabalho 20 a 30 vezes maior quando comparadas a todas outras ocupações. 

(DRUDI, 1998) 

A periculosidade da atividade da pesca está vinculada, não apenas ao ambiente de 

trabalho instável (DIEGUES,1999), mas também à relação informal de trabalho e à baixa 

remuneração, que acabam exigindo jornadas longas e exaustivas, dando margem a um elevado 

risco de acidentes. (PENA et al., 2013)  

Pena e colaboradores (2011) descreveram a atividade da pesca artesanal de mariscos da 

comunidade de ilha de Maré, localizado no recôncavo baiano, Brasil, como uma atividade de 

baixa divisão técnica, auto gerenciado, de origem e forma de produção familiar, que apresenta 

uma elevada exigência física com adoção de posturas forçadas, movimentos repetitivos dos 

membros superiores, longas jornadas de trabalho e presença de diversos riscos de acidente no 

variado ambiente de trabalho.  

Além dos riscos relacionados às condições ambientais, a atividade da pesca artesanal é 

realizada de forma, predominantemente, manual, com exigências físicas (corporais), que 

vinculadas às exigências econômicas e de produção, produzem sérios efeitos na saúde desses 



18 

 

trabalhadores, tornando-se ainda mais perigosa. (PENA et al, 2011; OIT, 2013; GOIABEIRA, 

2014; PENA E GOMEZ, 2014)   

 O fato de trabalharem de forma autônoma (PENA et al, 2013, PENA; GOMEZ, 2014; 

BRASIL, 2016), requer que o pescador artesanal seja responsável pela própria gestão do seu 

trabalho. Contudo, as dificuldades financeiras associadas ao desemprego no setor formal, 

exigem jornadas extenuantes e cadências nocivas. (REGO et al, 2018)  

Segundo Couto e colaboradores (2019), em sua pesquisa com marisqueiras da 

comunidade de Saubara, Bahia, Brasil, a autogestão do trabalho, com a interrupção da atividade 

nos sinais de cansaço e fadiga, deveria ajudar na prevenção dos distúrbios musculoesqueléticos, 

contudo, isso não acontece, em virtude da necessidade que as marisqueiras têm de trabalhar 

para garantir a subsistência da sua família. Essa busca pela sobrevivência da marisqueira a leva 

trabalhar mesmo que seja na presença de dor.  

 A realidade pessoal e de trabalho do pescador artesanal são extremamente complexas, 

tendo a prática ocupacional múltiplos riscos laborais, que afetam a qualidade de vida desses 

trabalhadores. (PARIS et al., 2017) 

 Müller e colaboradores (2016), estudando marisqueiras do recôncavo baiano, Brasil, 

verificaram que a qualidade de vida está consideravelmente reduzida neste grupo de 

trabalhadoras, quando comparada com a população em geral, principalmente, por aspectos 

relacionados à saúde física, sugerindo que aspectos intrínsecos da atividade da extração do 

marisco podem gerar prejuízos à saúde dessas trabalhadoras. Esta pesquisa também identificou 

que os distúrbios musculoesqueléticos representam elevado impacto na qualidade de vida das 

marisqueiras, principalmente os que limitam a capacidade física ou que geram dores. 

 Ainda conforme Müller e colaboradores (2016), as pescadoras artesanais mais velhas, 

com níveis menores de escolaridade e com doenças crônicas, apresentaram elevada prevalência 

de distúrbios musculoesqueléticos e os menores níveis de qualidade de vida, evidenciando o 

efeito dos fatores de exposições externas, ao longo do tempo, na saúde dessas trabalhadoras.  

 Paris e colaboradores (2017) constataram que as populações dos setores costeiros são 

altamente vulneráveis no campo da saúde, associado a múltiplos aspectos como excesso de 

demanda física, um sistema de pensões que não atendem às necessidades da população e um 

consequente autocuidado debilitado, predispondo ao desenvolvimento de doenças crônicas.  
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Yanes e Primera (2006) identificaram que um dos maiores impactos na saúde das 

pescadoras, está relacionado ao fator econômico, uma vez que vivem numa situação de risco 

social e vulnerabilidade, que as predispõem a um processo de adoecimento.  

Em estudo com pescadores da Venezuela, da Vila Marina no estado de Falcón, foram 

obsevados que dentre os principais riscos ocupacionais relatados pela força de trabalho estavam 

as condições ambientais e climáticas como exposições a ventos fortes, umidade e radiação solar, 

as exposições a produtos químico e biológicos, como as toxinas das algas e substâncias 

venenosas dos peixes. No mesmo estudo, os autores verificaram outros riscos como: aqueles 

relacionados à atividade física, como lançamento e levantamento da rede, posturas sentadas 

para o reparo da rede e o corte do peixe; condições perigosas relacionadas à organização e a  

divisão e demanda  de trabalho; extensas jornadas de trabalho e ausência de segurança social; 

além dos perigos de acidentes com os usos dos equipamentos de trabalho como ganchos e facas. 

(YANES; PRIMERA, 2006)  

Dentre os agravos mais prevalentes, entre os pescadores da Vila Marina, Venezuela,  

estavam as artrites, a conjuntivite crônica, as lombalgias,  a osteoartrose,  a micose, a 

rinofaringite repetida, a perda auditiva, a surdez, a síndrome ácido-péptica e  os distúrbios do 

sono. (YANES; PRIMERA, 2006)  

Na Grécia, 2012, estudo com pescadores artesanais identificou que esta atividade 

pesqueira é perigosa em termos de risco de acidente e doenças cardiovasculares. Os problemas 

de saúde observados, nesta pesquisa, estavam associados às condições de trabalho e cultura 

específica da pesca artesanal. (FRANTZESKOU, 2012)  

Falcão e colaboradores (2015) constataram que apesar das marisqueiras de Saubara, 

Bahia, apresentarem elevada autonomia na realização das suas atividades ocupacionais, estas 

também apresentaram alta prevalência de distúrbios musculoesqueléticos, em virtude do modo 

pelo qual a atividade era desenvolvida para garantir o sustento familiar. Início de trabalho 

precoce, média elevada de horas diárias e anos de trabalho, baixa remuneração e jornada 

estendida, com atuação em outros tipos de atividades, também foram fatores de exposição 

encontrados entre estas trabalhadoras. 

 A alta prevalência de distúrbios musculoesqueléticos na região lombar, relacionada com 

o tempo de trabalho, com o manuseio de carga e com a duração da postura do tronco sentado e 

fletido na atividade da mariscagem, também foram resultados encontrados entre marisqueiras 
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da comunidade costeira de Saubara, no recôncavo baiano, interior da Bahia, Brasil. (COUTO 

et al, 2019)  

Dall’oca e colaboradores (2004) identificaram, em uma população de pescadores em 

Mato Grosso do Sul, que as principais queixas mais frequentes foram dores de origem muscular 

e/ou articular. Essas dores eram decorrentes das exigências do próprio trabalho como também 

pela necessidade de aumento da produtividade. Esses fatores aliados à sobrecarga física, devido 

aos esforços musculares na realização de tarefas como remar, manusear apetrechos de pesca, 

ou colocação e retirada de motores de popa, podem ter contribuído para o aumento dos agravos 

relatados.  

Pena e Gomez (2014) elencaram os principais fatores de riscos à saúde relacionados às 

exposições ocupacionais da prática da pesca artesanal e mariscagem. Dentre os fatores 

ambientais estão as radiações solares podendo causar neoplasias e cataratas, a umidade e lama 

nos manguezais com riscos de dermatites micóticas, onicomicoses, inflamações gênito-

urinárias e alergias, as intempéries, chuvas e frio, como potenciais fatores de riscos para as 

infecções respiratórias e faringites. Os riscos biológicos estão relacionados ao trabalho no 

mangue e as possibilidades de contaminações como dermatites de contato com animais e 

plantas marinhas. Os riscos químicos são aqueles decorrentes do fumo pelo cozimento dos 

mariscos, com possibilidades de doenças respiratórias, rinites e sinusites alérgicas. E os riscos 

ergonômicos com destaque para a coluna vertebral, relacionados ao transporte de peso, posturas 

nocivas e excesso de movimentos com esforços repetitivos. 

 

3.3 FATORES DE RISCOS PARA A DOR LOMBAR EM PESCADORES ARTESANAIS  
 

 As atividades relacionadas à pesca artesanal e a mariscagem podem apresentar 

diversos fatores de exposições ao desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas, como ritmos 

extenuantes, longas jornadas diárias de trabalho em ambientes inóspitos e com calor excessivo. 

As atividades exigem também movimentos repetitivos e cadências aceleradas, sobrecarga nos 

membros superiores e ausência de pausas. Associados a esses fatores físicos ainda existem as 

vulnerabilidades econômica e social, o baixo nível de escolaridade, o trabalho precoce, o uso 

de ferramentas rudimentares. (PENA et al, 2011; PENA; GOMEZ, 2014)  

 Estudo realizado na Galícia com coletadores de mariscos evidenciou que estes 

trabalhadores realizam atividades que demandam carga física de trabalho elevada. Os autores 

relataram também que as marisqueiras trabalham em pé, adotam posturas forçadas, manuseiam 
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cargas e executam movimentos repetitivos. Essa demanda física favorece ao desenvolvimento 

dos distúrbios musculoesqueléticos e podem comprometer a qualidade de vida desta população 

de trabalhadores. (RODRÍGUEZ-ROMERO et al, 2013) 

 A pesca é uma atividade extenuante. As queixas por sintomas musculoesqueléticos 

são muito comuns entre os trabalhadores da pesca e seguem um padrão característico da 

atividade. (TONER et al, 1988) 

 Muller e colaboradores (2016) em estudo realizado na comunidade pesqueira 

localizada no recôncavo baiano, Bahia-Brasil, encontraram a elevada demanda física como um 

dos principais fatores que contribuem para a redução da qualidade de vida entre coletoras de 

mariscos. A atividade da mariscagem apresenta cinco etapas: coleta do marisco, transporte do 

marisco, lavagem, cozimento e cata. Todas as etapas apresentaram fatores de riscos 

ergonômicos, identificados através das posturas, frequentemente, adotadas como: a flexão do 

tronco, postura de pé e agachada. As atividades de levantamento e transporte de peso e a adoção 

de posturas forçadas ocorreram em todas etapas do trabalho. (PENA et al, 2011; GOIABEIRA, 

2014)  

Falcão e colaboradores (2015) identificaram elevada prevalência de distúrbios 

musculoesqueléticos na população de marisqueiras de Saubara, Bahia- Brasil, que foram 

associadas às condições do trabalho. Noventa e sete por cento dessas marisqueiras apresentou 

sintomas musculoesqueléticos em algum segmento do corpo no ano último ano da realização 

da pesquisa. A atividade da mariscagem é altamente propícia aos riscos ergonômicos, com 

destaque para as etapas da coleta, transporte e carga, as que mais exigem tempo e dedicação do 

trabalhador. (FALCÃO et al, 2015) 

A atividade da pesca artesanal na extração do peixe, com uso de jangada (a motor ou não), 

representa um fator de risco para os distúrbios musculoesqueléticos em pescadores, uma vez 

que estes realizam atividades que exigem esforço físico e posturas forçadas, muitas vezes com 

torção de tronco, por longos períodos. (JAESCHKE; SALDANHA, 2012) 

Em estudo de corte transversal realizado com pescadores da Dinamarca, os autores 

encontraram elevada prevalência de queixas de dor musculoesquelética em diversas partes do 

corpo (cervical, ombros, cotovelos, mãos, lombar, joelhos, quadris e pés) entre os trabalhadores. 

Essa prevalência estava fortemente relacionada à percepção de carga de trabalho. Ainda 

segundo esta pesquisa, o trabalho da pesca possui elevada exigência física com pressões 

organizacionais consequentes à globalização. (BERG-BECKHOFF, 2016) 
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A dor lombar também denominada de lombalgia, ainda é um problema muito comum 

globalmente (HOY et al, 2012) e definida como um sintoma e não um diagnóstico. 

(BARTLESON, 2001) A maioria dos problemas lombares está relacionada à uma causa 

musculoesquelética. (BARTLESON, 2001) 

A dor lombar consiste na queixa álgica localizada abaixo da margem costal até a parte 

superior das pregas glúteas inferiores e pode ser classificada em específica, quando apresenta 

uma causa conhecida e inespecífica, quando não é possível identicar causa aparente. Quanto a 

duração da sintomatologia álgica, a dor lombar pode ser classificada em aguda (duração de 06 

semanas), subaguda (duração de 06 semanas a 03 meses) e crônica (acima de 03 meses). Outra 

característica importante da dor lombar é a sua coexistência com outros distúrbios 

musculoesqueléticos experimentadas em outros pontos anatômicos. (IJZELENBERG; 

BURDORF, 2006) Noventa por cento (90%) das lombalgias apresentam um fator mecânico 

envolvido na sua etiopatogenia, sendo a dor secundária ao excessivo uso de estruturas 

anatômicas normais, ao seu traumatismo ou a deformidade destas. (KHOURI et al, 2016) 

A dor lombar inespecífica é a forma mais comum de dor lombar (EHRLICH, 2003; 

TULDER et al, 2002; MAHER et al, 2017), e que quando tratada precocemente reduz as 

chances de se transformar em doença. (TULDER et al, 2002) Quanto à intensidade a dor lombar 

pode ser graduada como leve, moderada ou grave. Não existe na literatura uma padronização 

quanto a definição para a dor lombar grave, contudo, Kucera e colaboradores (2010), em seu 

estudo com pescadores, definem a dor lombar grave como qualquer dor ou desconforto 

localizada na região lombar durante os últimos 12 meses, que limita (restrição) ou incapacita 

para o trabalho.  

O trabalho estático, esforços repetitivos, carga contínua das estruturas teciduais ou falta 

de tempo para a recuperação desencadeiam ou causam um processo patológico, que 

normalmente se manifestam com sintomatologia dolorosa, que podem ser interrompidos ou 

não, ou superados pela condição individual. (KOURINKA et al, 1995) 

As lombalgias, quando relacionadas às causas musculoesqueléticas, podem ser resultado 

de momentos de flexão elevada, bem como por movimentos com velocidade e pico de 

aceleração, ou quando o indivíduo adota posturas assimétricas ou com rotação de tronco durante 

o levantamento de cargas. (CHAFIN, 2001) 

 As lesões na coluna estão relacionadas às cargas cíclicas como compressão, torção, 

flexão, cisalhamento, bem como suas combinações, as quais danificam primeiramente a 
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vértebra para depois atingir o disco intervertebral. A fadiga vertebral acontece nas cargas 

fisiológicas, com elevados ciclos de compressão, facilmente alcançados em determinadas 

atividades de trabalho. (BERNHARD, 1997) 

Em revisão sistemática realizada por GOLOB e WIPF (2014), os autores constataram que 

diversos fatores de riscos podem influenciar no aparecimento da dor lombar, com destaque para 

os aspectos individuais, psicológicos, sócios econômicos e ocupacionais, estes com destaque 

para as exigências físicas.  

  A dor lombar pode ser ocasionada por fadiga local, por distensão dos músculos e 

ligamentos da coluna vertebral e também por distúrbios nos discos intervertebrais, os quais são 

responsáveis pelo amortecimento natural de peso, pressões existentes entre as vértebras, além 

de permitirem a flexibilidade da coluna. (COUTO, 2014) 

O papel da carga física sobre a coluna lombar pode ser um importante fator para a 

lombalgia e é maior neste segmento quando comparada às outras estruturas da coluna vertebral. 

(GREANDJEAN, 2005) É também na coluna lombar que se encontra a maior mobilidade e 

maior instabilidade da coluna vertebral (L5-S1), gerando um importante papel para os discos 

intervertebrais, que são responsáveis pelo amortecimento das pressões na coluna. 

(GREANDJEAN, 2005; CHAFIN, 2001) Apesar do importante papel dos discos 

intervertebrais, estes apresentam uma precoce degeneração ao longo da vida do indivíduo, 

principalmente, devido à postura bípede. (COUTO, 2014)  

Segundo Grandjean (2005), um dos principais problemas relacionados ao manuseio de 

cargas (levantar, abaixar, empurrar, puxar, carregar, segurar e arrastar), que geralmente, 

envolve esforço estático e dinâmico, é o desgaste da coluna, especialmente, nos discos 

intervertebrais da região lombar, com o crescente risco de distúrbios. Grandjean (2005) ressalta 

também que os problemas na coluna podem ser dolorosos e acarretam em ausência no trabalho. 

A degeneração dos discos ocorre em função da idade ou por resultado de movimentos 

repetitivos e por esforços súbitos mais fortes que podem gerar doenças agudas. (GRANDJEAN, 

2005) As lombalgias pela torção da coluna lombossacra e por distensão dos músculos e 

ligamentos, costumam apresentar níveis de gravidade menores do que as relacionadas aos 

discos intervertebrais, que geralmente, são as mais graves, gerando afastamento do trabalho por 

tempo mais prolongado. (COUTO, 2014) A postura de curvatura do tronco também gera 

curvatura da coluna lombar, produzindo aumento da pressão local, pois recaem sobre a lombar 
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os pesos da cabeça, braços, mãos e parte superior do tronco, gerando cargas impostas 

assimetricamente sobre os discos intervertebrais. (GRANDJEAN, 2005) 

Os movimentos repetitivos e o uso excessivo, no curso cumulativo, dos tendões e 

músculos, geram lesões fisiológicas e celulares resultantes da adaptação biológica ou patologia 

crônica, incluindo alterações inflamatórias e degenerativas, quando as cargas externas 

transitórias excedem os limites de tolerância interna, sem tempo para recuperação tecidual. 

(BERNHARD, 1997)  

Em uma revisão sistemática, realizada por Damian Hoy e colaboradores (2012), os 

autores encontraram que a lombalgia era um dos principais problemas em todo o mundo, com 

a maior prevalência entre os indivíduos do sexo feminino e aqueles com idade entre 40-80 anos. 

Os autores verificaram a dificuldade da padronização do conceito de lombalgia entre os estudos, 

o que dificulta uma compreensão maior sobre o tema. Além de apresentar alta prevalência em 

indivíduos em idade produtiva, gerando grande impacto econômico.  

Entre os fatores de risco mais comumente identificados para a dor lombar relacionada ao 

trabalho, estão o trabalho físico pesado, incluindo o levantamento de peso e a flexão e torção 

da coluna, posturas de trabalho estático com longas durações de tempo, vibração e fatores 

psicossociais como a insatisfação no trabalho. (GUNNAR, 1998) Marras (2000) pontua que os 

aspectos biomecânicos podem ter impacto significativo sobre os aspectos psicossociais e que a 

variabilidade dos indivíduos deve ser considerada neste processo de conhecimento da dor 

lombar relacionada ao trabalho. 

Burdof e Sorock (1997) identificaram através da sua revisão de literatura, a relação entre 

as exigências físicas do trabalho, como atividades com manuseio de carga pesada, flexão e 

torção frequente de tronco e a vibração, com os distúrbios da coluna.  

A atividade da pesca e mariscagem apresentam elevadas demandas físicas, como 

movimentos repetitivos, manuseio de carga, flexões frequentes de tronco entre outros. (PENA 

et al., 2011; JAESCHKE; SALDANHA, 2012; RODRÍGUEZ-ROMERO, 2013; GOIABEIRA, 

2014; COUTO et al, 2019) Demandas relacionadas à sua organização do trabalho, com jornadas 

extensas, ritmo de trabalho imposto e os diversos aspectos individuais como idade, também 

predispõem os pescadores aos agravos musculoesqueléticos. (PENA et al, 2011; PENA; 

GOMEZ, 2014)  

Kucera e colaboradores (2010) identificaram que as lesões em pescadores industriais 

eram predominantemente trabalhando com redes de pesca, panelas ou linhas, realizando 
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trabalhos de manutenção, trabalhando com captura ou carregamento e descarregamento. Os 

ferimentos foram causados pelo contato com facas, ganchos ou outros objetos afiados, seguidos 

por levantar ou mover um objeto pesado, contato com a captura, queda em uma superfície dura 

ou contato com equipamento de pesca. 

As dores musculoesqueléticas são muito comuns em coletores de mariscos que 

frequentemente apresentam dores em vários pontos anatômicos. (RODRÍGUEZ-ROMERO et 

al, 2012) 

Estudo com pescadores comerciais de pequena escala da Dinamarca verificou uma 

elevada prevalência (80%) de dor lombar (autorreferido) no último ano e 37% de dor lombar 

durante pelo menos 30 dias, entretanto também constatou que a carga de trabalho foi a mais 

importante preditor de dor musculoesquelética nesta população. (BERG-BECKHOFF et al., 

2016) 

 Couto e colaboradores (2019) identificaram que o caráter predominantemente manual 

da atividade da pesca e mariscagem, com elevada exposição às demandas físicas no trabalho, 

estava associada à elevada prevalência de lombalgia (82,3% para dor lombar (n=173) e 72,7% 

de casos de distúrbios musculoesquelético na região lombar (n=152). Os autores verificaram 

que as atividades que envolveram manuseio de carga, força muscular nos braços e mãos e 

postura sentada com o tronco inclinado para frente foram os principais fatores de riscos para o 

desenvolvimento de lesões na coluna lombar. (COUTO et al, 2019) Ainda segundo Couto e 

colaboradores (2019), essas posturas adotadas são necessárias para a procura do marisco na 

areia ou no mangue. Já as etapas de levantamento e carregamento de peso acontecem durante o 

exercício da atividade, em virtude da necessidade do transporte do produto coletado e os 

movimentos repetitivos ocorrem nas etapas de escavar a areia e coletar o marisco.  

Rodriguez- Romero e colaboradores (2013) estudando em uma população de pescadores 

da Espanha, identificaram que a incapacidade funcional gerada pela dor lombar está relacionada 

às demandas físicas e transtornos mentais, com destaque para as cargas físicas. Os fatores que 

podem determinar a gravidade da lombalgia são a quantidade de locais com dor 

musculoesqueléticaem múltiplos locais , intensidade da dor, idade, saúde mental e prática de 

atividades física.  

 Estudos com marisqueira de Ilha de Maré, Bahia, para analisar os possíveis riscos 

ocupacionais da atividade da pesca artesanal, as categorizou em quatro etapas:  primeira etapa, 

identificada como de localização e busca do marisco; segunda etapa, transporte do marisco; 
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terceira etapa, limpeza do marisco e quarta etapa, cata do marisco, constatando como possíveis 

riscos ergonômicos: levantamento e transporte de peso e a adoção de posturas forçadas que 

ocorrem em todas as etapas do trabalho, posturas de pé, agachada e com o tronco em flexão 

foram as principais entre as adotadas, exceto na cata e  elevada repetitividade nas etapas de 

coleta e cata do marisco. (PENA et al, 2011; GOIBEIRA, 2014)  

Em estudo realizado com pescadores artesanais de Ponta Negra, Rio Grande do Norte, os 

autores verificaram que a atividade da pesca extrativista de peixe representa fator de risco para 

os distúrbios musculoesqueléticos, cuja prevalência neste estudo foi de 71,43%. De acordo com 

os autores, esse tipo de atividade exige força física e posturas forçadas por longos períodos, 

sendo que a flexão de tronco ocorre em uma grande parte das atividades. (JAESCHKE e 

SALDANHA, 2012)  Na descrição da atividade realizada pelos pescadores de Ponta Negra, 

Jaeschke e Saldanha (2012) definem a atividade da pesca com jangadas em etapas: transporte 

do motor e das ferramentas para a jangada; âncora e joga a rede; pescam com linha; puxam a 

rede; retiram os peixes da rede e armazenam no compartimento interno; navegam de volta; 

ancoram a jangada; limpa a jangada e organiza as ferramentas. A rede é lançada várias vezes 

ao mar e a depender das circunstâncias da maré, a flexão de tronco pode ser aumentada. A 

distância do atracamento da jangada também é um fator importante, uma vez que, quanto maior 

a sua distância, maior será o tempo de carregamento das redes, que de acordo com os pescadores 

(52,39%), é a tarefa mais difícil. 

Estudo realizado com pescadores artesanais do sexo masculino da ilha de Oyorokoto 

(Nigéria), os autores identificaram que a elevada prevalência de dor lombar vai além das 

condições da pesca, relaciona-se também com as características específicas da região. Contudo, 

os autores observaram que a gravidade da dor lombar foi significativamente maior naqueles 

que usavam barco não motorizado. (DIENYE et al, 2015) 

A temática da lombalgia relacionada à prática laboral da pesca e mariscagem é de extrema 

importância para esses trabalhadores, em virtude das exigências físicas da atividade, associadas 

às condições sócios-econômicas destas populações, que sobrevivem à margem dos serviços de 

assistência à saúde e dos benefícios previdenciários concebidos para os trabalhadores formais. 
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4. ARTIGO 1 
 

 

 

PREVALÊNCIA DE DOR LOMBAR E FATORES ASSOCIADOS, EM 

HOMENS E MULHERES, TRABALHADORES DA PESCA ARTESANAL  

 

 

 

RESUMO 

 

A pesca artesanal é uma ocupação laboral com elevada importância econômica e social para o 

mundo, contudo desencadeia diversos riscos ocupacionais que comprometem a saúde e 

segurança dos seus trabalhadores. O presente estudo estimou a prevalência da dor lombar e a 

sua gravidade, bem como explorou seus fatores associados, de forma separada entre homens e 

mulheres, trabalhadores da pesca/mariscagem. Esse estudo de corte transversal foi realizado em 

2017, com uma amostra de 248 trabalhadores da pesca/mariscagem, residentes na localidade de 

Santiago do Iguape, situada na reserva extrativista da Baía do Iguape (RESEX), Cachoeira, 

Bahia, Brasil. Verificou-se uma prevalência de dor lombar inespecífica de 85,80% para as 

mulheres e 79,75% para os homens, com a prevalência de dor lombar grave em mulheres de 

66,27% e de 51,9% em homens. Encontrou-se associação entre o trabalho precoce e as dores 

lombares inespecífica (RP 1,18 com IC95%: [1,05-1,35] e grave ( RP 1,39 com IC95% [1,13-

1,72] entre as mulheres. Já entre os homens, a associação foi  entre as dores lombares 

inespecífica e grave e as  demandas físicas do trabalho. As diferenças identificadas permitiu 

propor ações de saúde diferenciadas, levando-se em conta as adequações das condições de 

trabalho e as diferenças entre os sexos.  

 

Palavras chaves: Lombalgia; Dor Musculoesquelética; Pesca; Saúde do Trabalhador 
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ABSTRACT 
 

Artisanal fishing is a labor occupation with high economic and social importance for the world, 

however it triggers several occupational risks that compromise the health and safety of its 

workers. The present study estimated the prevalence of low back pain and its severity, as well 

as explored its associated factors, separately between men and women, fishing / shellfish 

workers. This cross-sectional study was conducted in 2017, with a sample of 248 fishery / 

shellfish workers living in Santiago do Iguape, located in the Iguape Bay extractive reserve 

(RESEX), Cachoeira, Bahia, Brazil. There was a prevalence of nonspecific low back pain of 

85.80% for women and 79.75% for men, with a prevalence of severe low back pain in women 

of 66.27% and 51.9% in men. An association was found between early work and nonspecific 

(PR 1.18 with 95% CI: [1.05-1.35] and severe (PR 1.39 with 95% CI [1.13-1.72]) low back 

pain. Among men, the association was between nonspecific and severe low back pain and 

physical demands at work.The differences identified allowed us to propose different health 

actions, taking into account the adequacy of working conditions and the differences between 

the sexes. 

 

Key words: Low back pain; Fisheries; Musculoskeletal pain; Occupational health 
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1.INTRODUÇÃO 

A dor lombar é um problema de saúde pública com proporções epidêmicas e de elevado 

impacto econômico no mundo, relatada por 80% das pessoas em algum momento da sua vida1. 

Como um sintoma e não uma doença específica2, multifatorial3, é um dos principais problemas 

de saúde no mundo que afeta a qualidade de vida e o desempenho para o trabalho4. 

Globalmente, 37% das dores lombares são atribuídas aos fatores de riscos ocupacionais e apesar 

de não acarretar morte prematura, a dor lombar gera importante incapacidade e consequências 

sociais graves, principalmente para os trabalhadores mais jovens 5. Dentre as ocupações, ainda 

pouco estudadas, as quais apresentam alta prevalência de dor lombar, encontra-se a atividade 

da pesca 6, 7, 8, 9. 

A pesca é uma atividade de elevada importância econômica que emprega, diretamente, 

em torno de 119 milhões de pessoas no mundo, das quais 97% estão nos países em 

desenvolvimento. Destes 97%, aproximadamente 46% são mulheres e 32 milhões são 

pescadores do setor da pesca artesanal10. 

Responsável por mais de 90% das pescarias de captura do mundo11, a pesca artesanal ou 

de pequena escala, tem um importante papel econômico e social10,11,12, garantindo a nutrição, 

segurança alimentar e alívio da pobreza em muitos países, especialmente aqueles em 

desenvolvimento12. 

Apesar da pesca ser uma das principais fontes de sustento para milhões de pessoas, os 

seus trabalhadores estão frequentemente expostos às condições de trabalho inseguras e pouco 

saudáveis13. No Brasil, alguns estudos epidemiológicos têm apontado altas prevalências de 

distúrbios musculoesqueléticos (DME) e dor lombar em trabalhadores da pesca artesanal14. 

A dor lombar consiste na queixa álgica localizada abaixo da margem costal até a parte 

superior das pregas glúteas inferiores e pode ser classificada em específica, quando apresenta 

uma causa conhecida e inespecífica, quando não possui causa aparente15. A dor lombar 

inespecífica é a forma mais comum de dor lombar 4,16,17, que quando tratada precocemente 

reduz as chances de se transformar em doença 16. Quanto à intensidade, a dor lombar pode ser 

leve, moderada ou grave. Em estudo realizado com pescadores, Kucera e colaboradores18 

definem a dor lombar grave como qualquer dor ou desconforto localizada na região lombar 

durante os últimos 12 meses, que limita (restrição) ou incapacita para o trabalho18.  
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Entre os fatores de risco mais comumente identificados para a dor lombar relacionada ao 

trabalho, estão o trabalho físico pesado, incluindo o levantamento de peso, a flexão e torção da 

coluna, posturas de trabalho estático com longas durações de tempo, vibração e fatores 

psicossociais como a insatisfação no trabalho19. 

São características encontradas na atividade da pesca: o trabalho em idade precoce, 

autônomo, de subsistência, com baixa divisão técnica, simplicidade instrumental, baixa 

remuneração, jornadas longas, caráter familiar e modo de produção com cadências extenuantes 

20. Estudos no Brasil, tem evidenciado que a atividade da pesca acarreta elevada demanda física, 

com adoção de posturas forçadas e manuseio de carga9,14,21,22. Essa exigência física favorece ao 

aparecimento de dor lombar e distúrbios musculoesqueléticos (DME)7,9,21, comprometendo a 

qualidade de vida desses trabalhadores 22,23. 

Apesar da elevada prevalência de dor lombar e DME encontrados em alguns estudos 

sobre pescadores artesanais7, 8, 9, são raras as pesquisas que analisam os fatores ocupacionais 

associados à dor lombar nesta categoria. Na atividade da pesca artesanal no Nordeste do Brasil, 

a mulher normalmente realiza a extração de mariscos, enquanto o homem se insere nas 

atividades de capturar o peixe 24. Embora a divisão do trabalho entre homens e mulheres na 

pesca artesanal seja relatado por alguns autores14,24, não identificamos estudos realizados com 

pescadores artesanais com objetivo de verificar a diferença na prevalência de dor lombar entre 

homens e mulheres.   

O reduzido número de pesquisas nesta categoria de trabalhadores9,20,24 torna necessário 

mais estudos para verificar a associação deste tipo de atividade com as queixas de dor, tornando 

possível melhorar a vigilância da saúde desses trabalhadores24, bem como contribuir para a 

construção de políticas de proteção a esse trabalhador não assalariado25.  

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo estimar a prevalência e identificar os 

fatores associados à dor lombar inespecífica e grave em trabalhadores do sexo masculino e 

feminino. 

 

 2. MÉTODO 

Desenho de estudo  

Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal, que faz parte de um projeto 

maior, desenvolvido no curso de uma pesquisa participativa de base comunitária (PBBC).  
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Esta pesquisa foi desenvolvida em parceria com as comunidades pesqueiras, a Diretoria 

de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador (DIVAST), a Reserva Extrativista (RESEX) 

Baía do Iguape, o município de Cachoeira e a Diretoria Regional de Saúde de Cruz das Almas. 

Este estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (Parecer CEP n° 

3.066.8570). Todos os participantes que fizeram parte deste estudo concordaram em participar 

da pesquisa após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

contendo os objetivos da mesma.  

População e área de estudo 

O estudo foi realizado na comunidade quilombola e pesqueira de Santiago do Iguape, 

situada no Recôncavo Baiano. Localizada a 110 km de Salvador, Santiago do Iguape é distrito 

do munícipio de Cachoeira, é banhada pelo rio Paraguaçu26 e possui cerca de 2500 habitantes27. 

Santiago do Iguape faz parte das Unidades de conservação protegidas pela Reserva extrativista 

marinha da Baía do Iguape (RESEX). A RESEX marinha da Baía do Iguape é composta por 

dois municípios (Maragojipe e Cachoeira) e abrange uma área de 2.831, 24 hectares de 

manguezais e 5.286,26 hectares de águas internas brasileiras e tem uma elevada importância 

econômica e social na Bahia. Em 2016, a lista da RESEX era composta de 4.960 pessoas, cerca 

de 903 famílias, sendo que 68,3% destas se dedicavam à pesca e 31,67% à mariscagem. A 

mariscagem é praticada, principalmente, por mulheres e crianças, enquanto a pesca de peixes é 

essencialmente exercida por homens. O objetivo da RESEX é garantir a exploração 

autossustentável e a conservação dos recursos naturais renováveis tradicionalmente utilizados 

pela população extrativista da área 26. 

As atividades de pesca/mariscarem são as principais formas de sobrevivência 

econômica dos habitantes de Santiago do Iguape, uma vez que grande parte da população 

trabalha e se alimenta dos produtos desta prática extrativista, a qual é uma importante fonte 

alimentícia e de valor comercial27. 

Amostragem 

Para a realização do estudo foi definida uma amostra aleatória probabilística, 

estratificada, dividida entre homens e mulheres, que teve como fonte primária a lista oficial de 

beneficiários (pescadores e marisqueiras) cadastrados na RESEX Marinha da Baía do Iguape, 

em 2016. Quase a totalidade dos pescadores são cadastrados na RESEX, o que garante aos 

beneficiários o recebimento dos recursos financeiros assegurados por lei federal. 

Do total de trabalhadores cadastrados na lista da RESEX, moradores da Baía do Iguape 

(N=537), 71,9% (n=386) são mulheres e 28,1% (n=151) são homens. 
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O tamanho da amostra foi calculado para estimar a proporção de sintomas de distúrbios 

musculoesqueléticos considerando: a população finita, prevalência de 50%, erro de 5% e 

confiança de 95%. A amostra resultou, inicialmente, em 224 indivíduos entre homens e 

mulheres, sendo que após considerar 10% para as perdas, a amostra final ficou em 248 

pescadores artesanais. Ao total, foram realizadas, nesta pesquisa, 248 entrevistas, sendo 169 

mulheres (68,1%) e 79 homens (31,9%).  

 Os indivíduos que não participaram da pesquisa devido os critérios estabelecidos, ou 

não aceitaram participar do estudo foram substituídos conforme a tabela de números aleatórios 

previamente elaborada e utilizada para esta situação. 

Uma tabela de números aleatórios foi utilizada para selecionar a amostra, onde apenas 

um trabalhador por domicílio podia participar da pesquisa. Caso dois trabalhadores ativos 

sorteados morassem no mesmo domicílio, apenas o primeiro poderia participar da pesquisa e o 

segundo sorteado era substituído pelo próximo trabalhador ativo sorteado na lista de números 

aleatórios. 

Critérios de inclusão e exclusão 

Dentre os critérios de inclusão encontram-se: ter idade maior ou igual a 18 anos e estar exercendo 

a atividade há pelo menos um ano. Os trabalhadores sorteados que não estavam exercendo a atividade 

de pesca artesanal tiveram a oportunidade de participar, caso justificassem o afastamento por doenças 

que apresentam possível relação com o Distúrbio Musculoesquelético (DME), a fim de minimizar o 

efeito de sobrevivência do trabalhador sadio. 

Os pescadores artesanais selecionados foram convidados pelos membros do grupo deste estudo, os 

quais incluíam também pessoas da comunidade, a comparecer para responder um questionário amplo 

sobre sua saúde.  

Dentre os critérios de exclusão, salientaram-se os indivíduos que eram pescadores artesanais, com 

idade inferior a 18 anos; não estar exercendo a atividade por motivos não relacionados ao DME; não ter 

a atividade de pesca como principal ocupação atual ou não aceitar participar do estudo. 

Coleta de dados e Instrumentos 

Esta é uma pesquisa de fonte primária, em que foi utilizado um amplo questionário 

estruturado, validado e composto por blocos.  

A coleta de dados ocorreu nos meses abril a julho de 2017, totalizando 34 dias. 

Participaram da coleta de dados como entrevistadores: enfermeiros, fisioterapeutas, estudantes 

da graduação de medicina e servidores das instituições parceiras. Um manual de orientações foi 

desenvolvido contendo aspectos técnicos e orientações quanto a condutas relacionadas ao sigilo 

das informações coletadas e à privacidade dos participantes. Todos entrevistadores foram 
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previamente treinados e orientados quanto a aplicação do questionário e a importância dos 

aspectos éticos desta pesquisa.  

Para este estudo foram obtidas as seguintes informações: Identificação, aspectos sócio 

demográficos e sócio econômicos, informações sobre o trabalho, condutas de compensação, 

hábitos de vida, medidas clínicas, sintomas musculoesqueléticos e demanda física do trabalho. 

(Vide quadro 1)  

A maioria das informações do questionário utilizado foi auto relatada, com exceção do 

peso, altura e circunferência da cintura (CC) que foram medidas aferidas pelos entrevistadores 

treinados previamente. As medidas do peso e da altura foram aferidas para o cálculo do Índice 

de Massa Corpórea (IMC). 

As demandas físicas no trabalho foram adaptadas para o trabalho da pesca artesanal pela 

equipe do grupo de pesquisa, já utilizado em estudos anteriores com dor lombar em 

pescadoras/marisqueiras9, a partir do questionário elaborado por Fernandes28. As variáveis 

foram mensuradas através de uma escala de resposta tipo numérica com 6 pontos (0 a 5) quanto 

à frequência, intensidade e duração. Os itens de demanda física utilizada, apresentam a 

confiabilidade de boa a excelente para a postura geral e moderada para o manuseio de 

material29. 

Os sintomas musculoesqueléticos foram coletados através da versão ampliada do Nordic 

Musculosqueletal Questionnaire (NMQ). Esse questionário é largamente usado por 

pesquisadores, fornecendo informações confiáveis quanto aos sintomas musculoesqueléticos, 

facilitando os seus registros, padronizações e comparações entre os diferentes estudos31. O 

NMQ contém questões referentes a ocorrência dos sintomas musculoesqueléticos nas diversas 

regiões anatômicas do corpo, considerando os últimos 12 meses e nos 07 últimos dias30. 

 O NMQ é melhor aplicável em estudos transversais e pode assim apresentar as 

limitações referentes a esse tipo de estudo31.              

Variável resposta 

Para estimar a prevalência geral da dor lombar (inespecífica), considerou-se como dor 

lombar qualquer dor ou desconforto localizada na região lombar durante os últimos 12 meses. 

O desfecho principal deste estudo é a dor lombar grave, definida como qualquer dor ou 

desconforto localizada na região lombar durante os últimos 12 meses, que limita (restrição) ou 

incapacita para o trabalho6.  

Considerou-se como região lombar, a área da coluna localizada abaixo da margem costal 

até a parte superior das pregas glúteas inferiores15. 
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 O uso do questionário nórdico (NMQ) permitiu coletar informações referentes à 

sintomatologia na região lombar, onde se considerou:  dor ou desconforto nos últimos 12 meses, 

podendo está localizada no lado direito ou esquerdo ou nos dois lados da região lombar e se 

perdeu algum dia de trabalho, em virtude da dor lombar ou se ficou algum dia restrito para o 

trabalho por causa do problema.  

Variáveis independentes 

Para um melhor entendimento da categorização das variáveis, construiu-se o Quadro 1, 

com as variáveis independentes, perguntas do questionário que coletaram as informações dessas 

variáveis, categorias de respostas do questionário, critérios utilizados para realizar o processo 

de dicotomização dessas respostas, o que foi considerado risco e não risco da dicotomização e 

as referências utilizadas para fazê-las. 

As variáveis contínuas Idade, Idade que começou a trabalhar com a pesca/ mariscagem, 

horas trabalhadas em outras atividades além da pesca/mariscagem e horas trabalhadas com a 

pesca/mariscagem, bem como as demandas físicas foram dicotomizadas pela média. Em virtude 

dessas médias, entre homens e mulheres, terem valores aproximados, utilizou-se uma média 

única, oriunda da amostra total, a qual também foi similar às médias encontradas em homens e 

mulheres.  

O índice de massa corporal (IMC) foi avaliado através da divisão do peso em quilos 

pela altura em metros elevada ao quadrado (Kg/m2). Essa variável foi dicotomizada, conforme 

descrito na Quadro 1. 

A prática de atividade física foi definida como atividades vigorosas como correr, fazer 

ginástica, nadar, jogar futebol, andar de bicicleta e atividade moderadas como caminhar, cuidar 

da horta ou do quintal praticadas pelo menos 3 vezes na semana por no mínimo 30 minutos por 

vez. 

Quadro 1 .  Categorização das variáveis independentes 

Variável Critérios utilizados Expostos Não expostos 

Escolaridade Dicotomizada pelo nível de 

escolaridade 

≤ 1º grau 

completo, 

incluindo quem 

não estudou 

> 1º grau 

completo 
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Situação conjugal Vive sem companheiro(a): 

Solteiro,separado  ou viúva 

Vive com companheiro (a): 

Casado ou amigado/mora 

junto 

Vive sem 

companheiro(a) 

Vive com 

companheiro 

(a) 

Índice de massa 

corporal (IMC) 

Altura e peso avaliados com 

balança e fita métrica.   

Opção 1 - IMC < 25  

Opção 2- IMC ≥ 25 

Opção 2- IMC ≥ 

25 

Opção 1 -IMC 

< 25 

Hábitos de fumar Fuma ou não fuma Sim Não 

Atividade física Faz atividade física: 

1. Sim ( ≥ 3 vezes na semana 

e ≥ 30 minutos pro vez) 

2.  Não (< 3 vezes na semana 

e < 30 minutos por vez) 

Não Sim 

Rendimento 

suficiente 

Sim ou não Não Sim 

Idade que começou a 

trabalhar 

Dicotomizada pela média 

(11,5) 

<11 anos ≥ 11 anos 

Horas trabalhadas 

com a 

pesca/mariscagem 

Dicotomizada pela média 

(8,9) 

≥ 9 horas < 9 horas 

Horas trabalhadas 

em outras atividades  

Dicotomizada pela média 

(2,36)  

≥ 2 horas < 2 horas 

Motivo pelo qual 

iniciou a 

pesca/mariscagem 

1. Única alternativa de 

sobrevivência. 

2. Outras alternativas de 

sobrevivência. 

Única alternativa Outras 

alternativas 

Pausas  Sim ou não Não Sim 

Demanda física- 

Sentado 

Dicotomizada pela média 

(2,41) 

≥ 2 <2 
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Demanda física- 

Agachado 

Dicotomizada pela média 

(3,64) 

≥ 4 <4 

Demanda física- 

Tronco inclinado 

para frente 

Dicotomizada pela média 

(3,97)  

≥ 4 <4 

Demanda física- 

Tronco rodado 

Dicotomizada pela média 

(2,74) 

≥ 3 <3 

Demanda física- 

Empurrar 

Dicotomizada pela média 

(2,78) 

≥ 3 <3 

Demanda física- 

Puxar 

Dicotomizada pela média 

(3,55) 

≥ 4 <4 

Demanda física- 

Levantar 

Dicotomizada pela média 

(3,88) 

≥ 4 <4 

 

 

Análise estatística 

 Dadas as realidades distintas e conforme método de amostragem, que foi feita de forma 

estratificada em homens e mulheres, a análise estatística ocorreu separadamente para homens e 

mulheres. 

Toda a análise estatística foi realizada no programa RStudio32. Na análise descritiva, 

obteve-se as medidas de tendência central e de posição, para variáveis contínuas, e de 

frequências, para as variáveis categóricas. As variáveis contínuas foram categorizadas pelas 

médias (Quadro 1). As demandas físicas, relacionadas às posturas adotadas e manuseio de 

carga, foram utilizadas com base na literatura e categorizadas conforme as médias das respostas 

coletadas.  

Os fatores associados foram calculados através da análise bivariada com as razões de 

prevalência e intervalos de confiança.  

 

3. RESULTADOS 

Na Tabela 1, encontram-se as características sócio demográficas, hábitos de vida, 

medidas clínicas e dor lombar inespecífica e grave, estratificadas em mulheres e homens, com 

os seus respectivos percentuais. Que são analisadas de forma separada homens e mulheres.  
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Mulheres 

A maioria das mulheres possuem idade abaixo dos 39 anos, se consideram negras, não 

completaram o primeiro grau, são casadas, não fumam, apresentam IMC ≥ 25, ou seja, foram 

classificadas como sobrepeso e referem não realizar atividade física. Quanto às características 

de trabalho relacionadas à prática da pesca/mariscagem (Tabela 1), 74,6 % (126) das mulheres 

realizam pausas durante a jornada de trabalho, 56,2% (95) iniciaram a prática da pesca/ 

mariscagem por ser a única forma de sobrevivência e 92,3% (156) relatam que o rendimento 

com a pesca/mariscagem é insuficiente para a sobrevivência da família. Cinquenta e sete por 

cento (72) relataram que iniciaram o trabalho com a pesca/mariscagem ainda na infância, a 

partir dos 11 anos, 52,7% (89) referiram que trabalham, em média, aproximadamente, mais de 

nove horas por dia com a pesca/mariscagem e  74,6% (126) trabalham menos de duas horas por 

dia com outras atividades fora a pesca/mariscagem.  

Quanto às características relacionadas à demanda física, identificadas na execução da 

atividade da pesca/mariscagem (Tabela 1), as respostas foram mensuradas em uma escala de 

pontos (0 a 5), onde zero corresponde a frequência jamais e cinco o tempo todo. As demandas 

físicas que apresentaram as maiores exigências quanto a sua frequência, entre as mulheres, são 

a adoção das posturas tronco inclinado para frente (3,97±1,19), agachado (3,64±1,48) e o 

manuseio de carga levantar (3,87±1,25), as quais possuem uma média de frequência acima de 

3 pontos.  

Um total de 85,8% (145) das mulheres apresentaram dor lombar inespecífica e 66,3% 

(112) dor lombar grave. Na análise da associação entre os fatores de exposição e  as dores 

lombar inespecífica e grave, entre as mulheres, os resultados das razões de prevalência, 

juntamente com os intervalos de 95% de confiança (IC 95%) estão descritos, respectivamente, 

nas Tabelas 2 e 3. Os dados revelaram associação positiva entre as dores lombares inespecífica 

e grave com o trabalho precoce. Quem iniciou a atividade da pesca/mariscagem, antes dos 11 

anos, apresentou razões de prevalência de 1,18 com IC 95%: [1,05-1,35] e 1,39 com IC 95%: [ 

1,13-1,72], ou seja, apresentaram 18% e 39% mais dores lombares inespecíficas e grave, 

respectivamente, quando comparadas àquelas que iniciaram a atividade da pesca/mariscagem 

após os 11 anos de idade. 

 

 Homens 

Entre os homens, deste estudo (Tabela 1), 63,3% (50) possuem idade acima dos 39 anos, 

92,4% (73) se considera negro, 67,1% (53) estudaram até o primeiro grau completo, 58,2% (46) 
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são casados, 78,5% (62) não fumam, 55,7% (44) não estão acima do peso e 69,6% (55) praticam 

atividade física.  

Quanto às características relacionadas à atividade da pesca/mariscagem (Tabela 1), 

64,6% (51) dos homens relataram ter iniciado a prática pesqueira/mariscagem por ser a única 

forma de sobrevivência, 82,3% (65) afirmam que a pesca/mariscagem não fornece o rendimento 

suficiente para a sobrevivência das suas famílias e 54,4% (43) iniciaram a prática da 

pesca/marsicagem ainda na infância, aos 11 anos de idade. Setenta e quatro por cento (59) dos 

homens alegaram não fazer pausas na sua jornada de trabalho, 45,6% (43) trabalham mais do 

que nove horas por dia e 60,8% (48) afirmam não trabalhar mais do que duas horas por dia com 

outras atividades além da pesca/mariscagem. 

As respostas de demandas físicas foram mensuradas em uma escala de pontos (0 a 5), 

onde zero corresponde a frequência jamais e cinco o tempo todo. A maior parte do sexo 

masculino apontou elevada demanda física (Tabela 1), com médias acima da pontuação 2, na 

prática da pesca/mariscagem, com a adoção das posturas sentado (2,41±1,65), tronco inclinado 

para frente (3,97±1,19), tronco rodado (2,73±1,76) e no manuseio de peso com as ações de 

empurrar (2,78±1,85), puxar (3,54±1,62) e levantar (3,87±1,25).  

Dos 79 homens, 79,8% (63) apresentaram dor lombar inespecífica e 51,9% (41) dor 

lombar grave. As razões de prevalência, da dor lombar inespecífica e grave, juntamente com os 

intervalos de 95% de confiança (IC 95%), obtidos da análise bivariada, estão exibidos, 

respectivamente nas Tabelas 2 e 3. 

Observou-se uma associação positiva, estatisticamente significante, entre as demandas 

físicas postura agachada e tronco inclinado para frente com as dores lombares inespecífica e 

grave. Além destas, a dor lombar inespecífica apresentou associação estatisticamente 

significante com a demanda postural tronco rodado, RP = 1,39 com IC95%: [1,14-1,69], e a dor 

lombar grave com a prática de atividade física, RP= 0,81 com IC95%: [0,66-0,98].  

Identificou-se uma razão de prevalência de 1,27 com IC95%: [1.01-1.62]  para a 

proporção de mulheres com dor lombar grave  quando comparada à proporção de homens com 

dor lombar grave (Tabela 4). 

 

 

4. DISCUSSÃO 

As prevalências de dor ou desconforto nos últimos 12 meses, tanto no lado direito, 

esquerdo ou nos dois lados da coluna lombar (dor lombar inespecífica), foram de 85,8% para o 

sexo feminino e 79,8% para o sexo masculino, sendo que 66,27% das mulheres e 51,9% dos 
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homens experimentaram uma dor lombar que, conforme informado, trouxe limitação no 

desempenho do trabalho, considerada, portanto, dor lombar grave.  Esses resultados são 

semelhantes aos encontrados na revisão sistemática realizada por Damian Hoy e 

colaboradores33, onde os autores identificaram que a lombalgia era um dos principais problemas 

em todo o mundo, com a maior prevalência entre os indivíduos do sexo feminino. 

A prevalência de dor lombar inespecífica de 85,8% entre as mulheres é similar aos 

valores relatados entre as marisqueiras na Bahia19 (82,3%) e maior do que a prevalência (65,5%) 

encontrada entre os coletadores de marisco da Galícia7 (amostra com 917 mulheres e 12 

homens). Resultados semelhantes à prevalência de 79,8% de dor lombar inespecífica entre os 

homens, foram identificados nos estudos com pescadores artesanais (jangadeiros) de Ponta 

Negra (80,9%), Rio Grande do Norte34 e entre os pescadores dinamarqueses35 (80,0%). Contudo 

essas prevalências são maiores quando comparadas com as: dos pescadores artesanais da 

Nigéria8 (68,3%), dos pescadores profissionais Suecos36 (51%) e dos pescadores comerciais da 

Carolina do Norte 6 (61%). 

Quanto à prevalência de dor lombar grave, tanto dos homens quanto das mulheres, foi 

maior do que os resultados encontrados em estudos com os  pescadores comerciais da Carolina 

do Norte6, com prevalência de 24% e entre os pescadores artesanais da Nigéria8, com 42,7%,  

os quais os autores atribuem esses resultados a fatores psicológicos e sociais, peculiares ao 

ambiente Nigeriano. 

Couto e colaboradores7 encontraram uma elevada prevalência de dor lombar, entre 

marisqueiras, relacionada, principalmente, ao tipo de trabalho que executam. A atividade da 

mariscagem apresenta diversos riscos ergonômicos em todas suas etapas21 e dentre os principais 

preditores para o desenvolvimento de agravos na lombar estão o manuseio de peso e a adoção, 

por tempo prolongado, das posturas sentado e tronco fletido7.  

Punnet e colaboradores5, em revisão sistemática com diversas categorias profissionais, 

identificaram que as proporções da dor lombar relacionada ao trabalho, bem como as suas 

diferenças entre gêneros, variam por região corporal, uma vez que os perfis das atividades 

também se diversificam. Essas diferenças de proporções entre os homens e mulheres, com as 

maiores prevalências para o sexo masculino, foram atribuídas à participação dos homens nas 

atividades com carga de trabalho físico pesada, manuseio de peso e vibração do corpo inteiro.  

No Brasil, estudo com pescadores artesanais também identificou diferenças dessa 

prática ocupacional entre homens e mulheres, cabendo a atividade de mariscagem, 
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principalmente, para as mulheres, enquanto que para o sexo masculino predominam as 

atividades da pesca para obtenção do peixe24.  

Além das diferenças de prevalência entre homens e mulheres, identificou-se, neste 

estudo, perfis de associação diferentes entre os sexos, tanto para a dor lombar inespecífica 

quanto para a dor lombar grave.  

Foi constatado uma prevalência de 1,39 com IC95%: [1,05-1,35] de dor lombar 

inespecífica e 1,18 com IC95%: [1,13-1,72] de dor lombar grave, entre as mulheres que 

iniciaram a pesca/mariscagem abaixo dos 11 anos (Tabela 2), quando comparadas às mulheres 

que iniciaram sua prática pesqueira acima dos 11 anos. Dentre as 145 mulheres, que 

apresentaram dor lombar inespecífica,  46,9% iniciaram a atividade pesqueira abaixo dos 11 

anos. 

A precocidade da atividade da pesca/mariscagem foi observada, neste estudo, tanto entre 

as mulheres quanto homens, contudo as mulheres iniciam essa atividade ocupacional mais cedo, 

com idade mínima de cinco anos, enquanto os homens com sete anos. Isso mostra que quanto 

mais cedo são expostas a esse trabalho, maiores as probabilidades de desenvolver a dor lombar. 

Segundo Pena e Gomez24, o trabalho precoce ocorre na pesca artesanal, não apenas por fazer 

parte da cultura, mas também por ser uma produção, predominantemente, familiar. 

Falcão e colaboradores21, em seu estudo com marisqueiras, relataram o início precoce 

destas trabalhadoras na prática da sua atividade, numa faixa etária média de 12,8 anos (DP = 

7,2), com início mínimo aos quatro anos. Jaeschke e Saldanha34, no seu estudo com pescadores 

do sexo masculino, também observaram um início precoce da prática pesqueira, com mínimo 

de cinco anos (38,10% iniciaram entre 5 e 10 anos) e Yane e Primera37 revelaram que a maioria 

dos pescadores inicia a atividade muito jovem, média dos 13,8 anos com idade mínima de 10 

anos, saindo da escola e, consequentemente, contribuindo  para o baixo nível de escolaridade 

dessa população, que não atinge a educação básica plena.  

A baixa escolaridade também foi encontrada na população deste estudo, onde 52, 7% das 

mulheres e 67,1% dos homens não completaram o 1º grau. Esse baixo nível educacional, 

também foi encontrado em estudo com pescadores da Grécia, onde apenas 52% da amostra 

cursou a escola primária, e apesar de iniciarem a prática da pesca cedo, esses trabalhadores não 

se mantém por muito tempo na profissão, em virtude das dificuldades encontradas como a falta 

de apoio das autoridades gregas 38.    

Na amostra das mulheres se obteve uma associação positiva entre a dor lombar grave e 

as demandas físicas referentes ao manuseio de carga levantar e empurrar.  Setenta e seis por 
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cento (76%) das mulheres relatam que ficam uma grande parte do tempo levantando peso 

(média = 4,05; DP= 1,25) e 60% manuseiam carga empurrando-a (média = 2,69; DP= 1,85) 

durante sua atividade ocupacional. As trabalhadoras, que relataram levantar peso 

frequentemente, apresentaram  uma razão de prevalência de dor lombar grave de 1,47 com IC 

95%: [1,05-2,05], ou seja, apresentaram 47% mais dor lombar grave quando comparadas 

àquelas mulheres que não realizam o levantamento de peso. Quanto a atividade de empurrar 

peso, as mulheres que empurram peso frequentemente, apresentaram uma  RP  de 1,31 com IC 

95%: [1,02-1,66], isto é, 31% mais dor lombar grave, quando comparadas àquelas trabalhadoras 

que pouco empurram peso durante a jornada de trabalho. 

Em estudo realizado com  pescadoras na Bahia, Couto e colaboradores9 encontraram 

para a lombalgia uma razão de prevalência ajustada  de 1,19 (IC 95%: [1,02-1,39]) vezes mais 

frequente entre as marisqueiras expostas ao manuseio de carga do que as não expostas. Esse 

resultado é um pouco menor do que o presente estudo. Couto e colaboradores9 também 

encontraram associação postiva entre os dos distúrbios musculoesqueléticos (DME) da lombar 

e as demandas físicas relacionadas ao uso de força muscular nos braços durante a coleta do 

marisco, e às posturas sentada com o tronco inclinado para frente, em bancos rudimentares 

durante a etapa da cata, corroborando com esse estudo, quanto a relação das exigências físicas 

do trabalho da pesca/mariscagem com o desenvolvimento da dor lombar.  

O levantamento e o transporte manual de carga frequente, mesmo aquelas não pesadas, 

podem gerar sobrecarga na coluna lombar9. Um dos principais problemas relacionados ao 

manuseio de carga é o desgaste da coluna, especialmente, dos discos intervertebrais da coluna 

lombar, com crescente risco de lesão, podendo ser dolorosos39, incapacitantes, acarretando em 

afastamento do trabalho mais prolongado9.  

Neste estudo, observou-se, entre os homens, que as demandas físicas tronco inclinado 

para a frente e a postura agachado, apresentaram uma associação positiva tanto com a dor 

lombar inespecífica quanto grave. Apesar da associação positiva, a postura agachada não é 

adotada pela grande maioria dos homens (40,5%) desta amostra.  

Os  trabalhadores do sexo masculino, que relataram adotar a postura agachada, 

constantemente, apresentaram frequência maior de dor lombar inespecífica (RP=1,35 com IC 

95%: [1,08-1,64]) e grave (RP=1,54 com IC 95%: [1,01-2,33]), quando comparados àqueles 

que pouco ou não agacham durante atividade pesqueira. Os homens que adotam a postura 

tronco inclinado para frente apresentaram RP= 1,92 com IC 95%: [1,09-3,48] para a dor lombar 

grave e  RP= 1,48 com IC 95%: [1,08-2,02] para a presença da dor lombar inespecífica, quando  
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equiparados aos trabalhadores que pouco executam essas posturas durante a jornada de 

trabalho. 

Além das posturas agachada e tronco inclinado, observou-se associação, 

estatisticamente positiva, também entre a dor lombar inespecífica e a postura tronco rodado. A 

maioria (54,4%) dos homens relataram ser comum adotarem a postura tronco rodado (média= 

2,70; DP=1,77) durante  a jornada de trabalho, principalmente nas atividades de remar, jogar e 

puxar a rede, apresentando uma prevalência de 1,39 com IC95%: [1,14-1,69] para a dor lombar 

inespecífica quando comparada aos não expostos. 

Yanne e Primera37 identificaram, em seu estudo com pescadores artesanais da 

Venezuela, que as demandas físicas podem influenciar na carga de trabalho, uma vez que 

determinam posturas adotadas, peso manipulado, frequência e formas de execução do trabalho. 

Berg-Beckhoff e colaboradores35 encontraram resultados semelhantes, com pescadores 

comerciais, uma vez que se evidenciou uma elevada prevalência de dor musculoesquelética 

vinculada à carga de trabalho, que são fisicamente exigentes. A prevalência de dor lombar, 

nesta população, foi de 80% para aqueles que apresentaram essa dor no ano anterior.  

Tanto o estudo de Dienye e colaboradores8, quanto a pesquisa de Jaeschke e Saldanha34, 

relacionaram a elevada prevalência de dor lombar às posturas e esforços realizados nas pescas 

com o uso de barcos não motorizados, não tendo o recurso do motor para facilitar o seu 

deslocamento. O uso do motor reduz tempo de navegação e demanda física18.  

Dienye e colaboradores8, estudando pescadores artesanais da Nigéria identificaram que 

69,64% dos trabalhadores que apresentavam dor lombar severa, não possuíam barco a motor. 

Situações como jogar, levantar e transportar a rede geravam dor e exaustão do pescador. 

Kucera e colaboradores18, ao analisarem os riscos ergonômicos para dor lombar em 

pescadores comerciais, constataram elevada prevalência de homens que trabalhavam em 

diferentes métodos de pesca e que as atividades de puxar a rede, carregar e descarregar 

suprimentos relacionados à prática pesqueira na mais da metade do tempo apresentaram 

associação com a taxa de dor lombar grave.  

Estudo realizado em Ponta Negra, Rio Grande do Norte, com pescadores que trabalham 

com jangadas como o principal meio de deslocamento, evidenciou entre esses trabalhadores, o 

desenvolvimento de atividades que demandam força física, disposição, posturas frequentes e 

forçadas por longos períodos e breves momentos que exigem grande força34. 

Dentre os resultados desta pesquisa, verificou-se que não fazer atividade física foi um 

fator de proteção para a dor lombar grave entre os homens (RP =0,61com IC 95%: [0,41-0,91]). 
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Esse resultado pode estar relacionado à gravidade da dor, que pode restringir ou incapacitar 

para as atividades da vida diária.  

Dados encontrados na revisão sistemática sobre atividade física e incapacidade na dor 

lombar, ressaltam uma fraca relação entre níveis de atividade física e incapacidade nos casos 

de dor lombar aguda e subaguda, ou seja, o nível de atividade não interfere nas limitações físicas 

de uma agudização da dor lombar. No entanto, encontraram uma correlação moderada entre 

atividade física e incapacidade para pessoas com lombalgia crônica, enfatizando que pessoas 

com níveis mais altos de incapacidade, provavelmente terão níveis de atividade física mais 

baixos40.   

Estudos com pescadores artesanais identificaram perfis sociodemograficos e 

ocupacionais7,8,9,20, semelhantes a amostra desta pesquisa, demostrando a difícil realidade das 

condições socioeconômicas e de trabalho e o impacto sobre a saúde dos trabalhadores dessa 

categoria. Ações que possibilitem o estabelecimento do nexo técnico epidemiológico para 

efeito de benefícios previdenciários, adequações das condições ergonômicas do trabalho e uma 

melhor vigilância da saúde do pescador artesal, são de extrema importância para a vida e saúde 

desses trabalhadores. 

Nenhum dos estudos encontrados avaliou os perfis das populações de pescadores 

artesanais, separadamente, por sexo, não contemplando as diferenças sóciodemograficas e 

ocupacionais existentes entre mulheres e homens, os quais contribuem para perfis de saúde 

diferenciados. 

 

5. CONCLUSÃO 

Foi identificada, neste estudo, uma elevada prevalência de dor lombar inespecífica e 

grave, entre trabalhadores da pesca artesanal, com notável diferença de proporções entre os 

sexos (maiores entre as mulheres) e significância estatística para a dor lombar grave. 

O trabalho precoce, foi uma variável que apresentou associação positiva entre as 

mulheres tanto na dor lombar inespecífica quanto na grave, diferenciando-se dos homens que 

apresentaram a maior parte das suas associações da dor lombar relacionadas às demandas físicas 

do trabalho.  

O objetivo desse estudo foi realizar apenas uma análise descritiva e estimar as 

prevalências de dor lombar, separadamente entre homens e mulheres, permitindo a visualização 

e diferença da magnitude deste problema distintamente por sexo. Considerar esse diferencial é 

importante, para que através de novas investigações se possa, não apenas entender as causas, 
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como também propor ações de saúde e adequações das condições de trabalho levando em 

consideração as diferenças entre os sexos. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas,  hábitos de vida , medidas clínicas,  características 
ocupacionais, extraocupacionais, demanda física, dor lombar inespecífica e grave da amostra (n = 248) 

de trabalhadores da pesca/mariscagem  de Santiago do Iguape, BA, 2017. 

Características sociodemográficas,  hábitos de vida  e medidas clínicas 

n=248 Média 
Desvio 

padrão (DP) 
    

Idade* 38,90 11,28     

Variáveis  Mulheres (n=169) Homens (n=79) 

    n  (%)   n  (%) 

Etnia         

Negra  165 97,6 73 92,4 

Branca  2 1,2 2 2,5 

Indígena/Amarela 2 1,2 4 5,1 

Idade         

≥39 anos 63 37,3 50 63,3 

<39 anos 106 62,7 29 36,7 

Escolaridade         

≤ 1º grau completo, incluindo quem não estudou  89 52,7 53 67,1 

> 1º grau completo 80 47,3 26 32,9 

Situação conjugal         

Casada ou amigada/mora junto  99 59,0 46 58,2 

Solteira ou separada ou viúva 70 41,0 33 41,8 

Hábito de fumar         

Sim  11 6,5 17 21,5 

Não 158 93,5 62 78,5 

Índice de massa corporal (IMC)         

IMC < 25  46 27,2 44 55,7 

IMC ≥ 25 123 72,8 35 44,3 

Prática de atividade física         

1. Não faz atividade física  88 52,0 24 30,4 

2. ≥ 3x por semana; ≥ 30 minutos cada vez. 81 48,0 55 69,6 

Características ocupacionais, extraocupacionais  
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n=248 Média 
Desvio 

padrão (DP) 
  

Idade que começou a trabalhar* 11,50 3,52     

Horas Trabalhadas com a pesca/mariscagem* 
8,90 2,33     

Horas Trabalhadas em outras atividades*  2,36 2,62     

          

 Mulheres (n=169) Homens (n=79) 

Variáveis  n (%) n (%) 

Pausas          

Não realiza pausa  43 25,4 20 25,3 

Realiza pausa 126 74,6 59 74,7 

Motivo pelo qual iniciou a pesca/mariscagem         

Única alternativa  95 56,2 51 64,6 

Outras alternativas 74 43,8 28 35,4 

Rendimento suficiente         

Não  156 92,3 65 82,3 

Sim 13 7,7 14 17,7 

Idade que começou a trabalhar         

<11 anos  72 42,6 43 54,4 

≥ 11 anos 97 57,4 36 45,6 

Horas Trabalhadas com a pesca/mariscagem         

≥ 9 horas  89 52,7 43 45,6 

< 9 horas 80 47,3 36 54,4 

Horas Trabalhadas em outras atividades          

≥ 2 horas  43 25,4 31 39,2 

< 2 horas 126 74,6 48 60,8 

 Demandas físicas no trabalho (posturas adotadas e manuseio de carga)  

Variáveis de demanda física: Média 
Desvio 

padrão (DP) 
    

Postura sentado* 2,41 1,65     

Postura agachado* 3,64 1,48     

Postura com tronco inclinado para frente* 3,97 1,19     

Postura com tronco rodado* 2,74 1,76     

Empurrar* 2,78 1,85     

Puxar* 3,55 1,62     

Levantar* 3,87 1,25     
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 Mulheres (n=169) Homens (n=79) 

Variáveis  n (%) n (%) 

Demanda física- Sentado         

≥ 2  160 94,7 66 83,5 

<2 9 5,3 13 16,5 

Demanda física- Agachado         

≥ 4  121 71,6 32 40,5 

<4 48 28,4 47 59,5 

Demanda física-Tronco inclinado para frente         

≥ 4  120 71,0 51 64,6 

<4 49 29,0 28 35,4 

Demanda física- Tronco rodado         

≥ 3  101 59,8 43 54,4 

<3 68 40,2 36 45,6 

Demanda física- Empurrar         

≥ 3  101 60,0 52 66,0 

<3 68 40,0 27 34,0 

Demanda física- Puxar         

≥ 4  105 62,0 53 67,0 

<4 64 38,0 26 33,0 

Demanda física- Levantar         

≥ 4  128 76,0 47 59,5 

<4 41 24,0 32 40,5 

 Presença  de dor lombar inespecífica e dor lombar grave 

     

 Mulheres (n=169) Homens (n=79) 

  n (%) n (%) 

Dor lombar inespecífica 145 85,8 63 79,8 

Dor lombar grave 112 66,3 41 51,9 

     

     
* média utilizada     
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Tabela  2- Razões de prevalência bruta (RP bruta) e respectivos intervalos de confiança (IC) de 95% das queixas 
relacionadas à dor lombar inespecífica em mulheres e homens trabalhadores da pesca/mariscagem de Santiago 

do Iguape, Bahia (n=248) 

 
  MULHERES (n =169)   HOMENS (n=69) 

 n % RP(bruta) IC 95% n % RP(bruta) IC 95% 

  145         63         

Idade                     

<39 anos 92 63,4 1   21 33,3 1   
≥39 anos* 53 36,5 0,96 0,85 1,10 42 66,7 1,09 0,85 1,40 

Escolaridade                     

> 1º grau completo 67 46,2 1   20 31,7 1   
≤ 1º grau completo, incluindo quem não 
estudou* 

78 53,8 1,04 0,92 1,18 43 68,3 0,99 0,78 1,26 

Situação conjugal                     

Casada ou amigada/mora junto 87 60,0 1   37 58,7 1   
Solteira ou separada ou viúva* 58 40,0 0,94 0,82 1,07 26 41,3 0,97 0,78 1,22 

Hábitode fumar                     

Não 8 5,5 1   50 79,4 1   
Sim* 137 94,5 0,83 0,58 1,21 13 20,6 0,94 0,70 1,20 

Índice de massa corporal (IMC)                     

IMC < 25  43 29,6 1   33 52,4 1   
IMC ≥ 25* 102 70,4 0,91 0,81 1,02 30 47,6 1,14 0,91 1,42 

Prática de atividade física                     

2, ≥ 3x por semana; ≥ 30 minutos cada 
vez, 10 6,9 1   22 34,9 1   

 Não faz atividade física * 135 93,1 1,03 0,79 1,33 41 65,1 0,81 0,66 0,98 

Pausas                     

Sim  109 75,2 1   46 73,0 1   
Não* 36 24,8 0,96 0,83 1,12 17 27,0 1,09 0,86 1,37 

Idade que começou a 
pesca/mariscagem                     

>=11 77 53,1 1   29 46,0 1   
<11* 68 46,9 1,18** 1,05 1,35 34 54,0 0,98 0,78 1,22 

Horas Trabalhadas com a 
pesca/mariscagem                     

< 9 horas 67 46,2 1   27 42,9 1   
≥ 9 horas* 78 53,8 1,04 0,92 1,18 36 57,1 1,11 0,88 1,40 
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Horas Trabalhadas em outras 
atividades                      

< 2 horas 39 26,9 1   38 60,3 1   
≥ 2 horas * 106 73,1 1,07 0,95 1,21 25 39,7 0,96 0,76 1,21 

Rendimento suficiente                      

Sim  10 6,9 1   11 17,5 1   
Não * 135 93,1 1,12 0,83 1,52 52 82,5 1,01 0,75 1,37 

Motivo pelo qual iniciou a 
pesca/mariscagem                     

Outras alternativas 9 6,2 1   5 7,9 1   
Única alternativa * 136 93,8 1,25 0,87 1,81 58 92,1 1,68 0,89 3,15 

Demanda física- Sentado                     

<3 77 53,1 1   19 30,2 1   
≥ 3* 68 46,9 1,10 0,98 1,24 44 69,8 1,07 0,83 1,38 

Demanda física- Agachado                     

<4 39 26,9 1   33 52,4 1   
≥ 4* 106 73,1 1,07 0,92 1,25 30 47,6 1,35** 1,08 1,64 

Demanda física- Tronco inclinado para 
frente                     

<4 38 26,2 1   17 27,0 1   
≥ 4* 107 73,8 1,14 0,97 1,35 46 73,0 1,48** 1,08 2,02 

Demanda física- Tronco rodado                     

<3 55 37,9 1   34 54,0 1   
≥ 3* 90 62,1 1,07 0,95 1,21 29 46,0 1,39** 1,14 1,69 

Demanda física- empurrar                     

<3 89 61,4 1   21 33,3 1   
≥ 3 * 56 38,6 1,07 0,93 1,22 42 66,6 1,03 0,81 1,32 

Demanda física- Puxar                     

<4 54 37,2 1   20 31,7 1   
≥ 4* 91 91,8 1,02 0,90 1,16 43 68,3 1,05 0,82 1,35 

Demanda física- levantar                     

<4 33 22,8 1   23 32,5 1   
≥ 4* 112 77,2 1,08 0,92 1,28 40 63,5 1,12 0,88 1,42 

           
* Risco           
**Estatisticamente significante           
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Tabela 3 - Razões de prevalência bruta (RP bruta) e respectivos intervalos de confiança (IC) de 95% das 
queixas relacionadas à dor lombar  grave em mulheres e homens trabalhadores da pesca/mariscagem de 

Santiago do Iguape, Bahia (n=248) 

 
MULHERES (n =169)   HOMENS (n=69) 

 n % RP(bruta) IC 95% n % RP(bruta) IC 95% 

Variáveis    112         41         

Idade                     

<39 anos 71 63,4 1   18 43,9 1   
≥39 anos* 41 36,6 0,97 0,77 1,21 23 56,1 0,70 0,46 1,05 

Escolaridade                     

> 1º grau completo 49 43,7 1   17 41,5 1   
≤ 1º grau completo, incluindo 
quem não estudou* 

63 56,3 1,15 0,92 1,43 24 52,5 0,65 0,43 0,97 

Situação conjugal                     

Casada ou amigada/mora junto 69 61,6 1   23 56,1 1   
Solteira ou separada ou viúva* 43 38,4 0,88 0,7 1,10 18 43,9 1,09 0,71 1,66 

Hábito de fumar                     

Não 106 94,6 1   31 75,6 1   
Sim* 6 5,4 0,81 0,46 1,40 10 24,4 1,17 0,73 1,88 

Índice de massa corporal 
(IMC)                     

IMC < 25  31 27,7 1   22 53,7 1   
IMC ≥ 25* 81 72,3 1,00 0,79 1,28 19 46,3 1,08 0,71 1,65 

Prática de atividade física                     

≥ 3x por semana; ≥ 30 minutos 
cada vez, 9 8,0 1   17 41,5 1   
Não faz atividade física * 103 92,0 0,87 0,61 1,21 24 58,5 0,61** 0,41 0,91 

Pausas                     

Sim  86 76,8 1   32 78,1 1   
Não* 26 23,2 0,88 0,67 1,15 9 21,9 0,82 0,48 1,42 

Idade que começou a 
pesca/mariscagem                     

>=11 55 49,1 1   19 46,3 1   
<11* 57 50,9 1,39** 1,13 1,72 22 53,7 0,96 0,69 1,48 

Horas Trabalhadas com a 
pesca/mariscagem                     

< 9 horas 48 42,8 1   16 39,0 1   
≥ 9 horas* 64 57,2 1,19 0,96 1,49 25 61,0 1,30 0,83 2,04 

Horas Trabalhadas em outras 
atividades                      

< 2 horas 83 74,1 1   25 61,0 1   
≥ 2 horas * 29 25,9 1,02 0,80 1,30 16 39,0 0,94 0,60 1,45 

Rendimento suficiente                      

Sim  7 6,2 1   6 14,6 1   
Não * 105 93,3 1,25 0,74 2,09 35 85,4 1,25 0,65 2,39 

Motivo pelo qual iniciou a 
pesca/mariscagem                     
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Tabela 4. Razão de prevalência de dor lombar inexpecífica entre homens e mulheres 

Sexo N n %Dor lombar inspecífica RP IC 95% 

Homens 79 63 79,7 1 

0,94 - 1,22 Mulheres* 169 145 85,8 1,07 

            

Sexo N n %Dor lombar grave RP IC 95% 

Homens 79 112 51,9 1  

Mulheres* 169 41 66,2 1,27** 1,01 - 1,62 

            

      

* Risco      
**Estatisticamente significante 

  
  

Outras alternativas 9 8,0 1   2 4,9 1   
Única alternativa * 103 92,0 0,95 0,65 1,39 39 95,1 2,82 0,80 9,93 

Demanda física- Sentado                     

<3 60 53,6 1   13 31,7 1   
≥ 3 * 52 46,4 1,08 0,87 1,34 28 68,3 0,99 0,63 1,57 

Demanda física- Agachado                     

<4 30 53,8 1   20 47,7 1   
≥ 4* 82 73,2 1,08 0,84 1,39 21 51,2 1,54** 1,01 2,33 

Demanda física- Tronco 
inclinado para frente                     

<4 29 25,9 1   9 21,9 1   
≥ 4* 83 74,11 1,16 0,89 1,51 32 78,1 1,95** 1,09 3,48 

Demanda física- Tronco 
rodado                     

<3 66 58,9 1   22 53,4 1   
≥ 3* 46 41,1 1,03 0,83 1,28 19 46,3 1,41 0,93 2,13 

Demanda física- empurrar                     

<3 38 33,9 1   11 26,8 1   
≥ 3 * 74 66,1 1,31** 1,02 1,66 30 73,2 1,41 0,84 2,36 

Demanda física- Puxar                     

<4 39 34,8 1   13 31,7 1   
≥ 4* 73 65,2 1,14 0,90 1,44 28 68,3 1,05 0,66 1,67 

Demanda física- levantar                     

<4 20 17,9 1   12 29,3 1   
≥ 4* 92 82,1 1,47** 1,05 2,05 29 70,7 1,56 0,94 2,56 

           
* Risco           
**Estatisticamente significante           
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo estimou as prevalências de dor lombar inespecífica e dor lombar grave, e a 

existência de fatores de riscos associados, os quais se comportaram de formas distintas entre os 

sexos masculino e feminino no grupo de trabalhadores da pesca/mariscagem da comunidade de 

Santiago do Iguape. 

A temática da dor lombar relacionada à prática laboral da pesca e mariscagem é 

importante para esses trabalhadores, uma vez que essa dor decorre principalmente das 

exigências físicas da atividade e pode agravar as condição sócio econômicas destas populações, 

que sobrevivem da pesca. Em geral essas populações de pescadores também vivem à margem 

das políticas públicas de proteção, como saúde, assistência e previdência social, por vezes 

concedidos aos trabalhadores formais. 

O objetivo desse estudo além de estimar a prevalência da dor lombar e os seus fatores 

associados em trabalhadores da pesca/mariscagem, possibilita dar visibilidade a magnitude 

deste problema, bem como as dificuldades enfrentadas por essa população que trabalha na 

informalidade à margem do amparo legal e, consequentemente, sem a devida vigilância no que 

se refere à saúde desse trabalhador.  Outras pesquisas sobre essa temática se fazem necessárias, 

visando ampliar e aprofundar outras questões ainda não resolvidas no sentido de apoiar as lutas 

dos trabalhadores da pesca.   
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APÊNDICE  

  

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

NÚMERO DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE PESQUISA FMB-UFBA: CAAE-

12024913.9.0000.5577 

TÍTULO do PROJETO: Saúde, Ambiente e Sustentabilidade de Trabalhadores da 

Pesca Artesanal. 

NOME da INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL: Faculdade de Medicina da Bahia da 

Universidade Federal da Bahia. 

ENDEREÇO: Praça XV de Novembro, S/N, Largo de Terreiro de Jesus, Salvador-BA. 

CEP: 40026-010. TELEFONES: (71) 3283-5573 e 3283-5572 

NOME da PARTICIPANTE: 

NÚMERO da IDENTIDADE (RG): 

ENDEREÇO:  

1. Introdução 

Estamos convidando você a participar da pesquisa sobre a saúde e as condições do 

trabalho das pessoas que vivem da pesca artesanal / mariscagem. 

2. O que queremos com esta pesquisa 

Através dessa pesquisa queremos estudar as doenças nos músculos e ossos 

causadas pela atividade da mariscagem, conhecer as queixas de pele e qualidade de 

vida. Com este estudo pretendemos ajudar o governo a fazer políticas públicas em 

educação e saúde que possam melhorar as condições de vida dos trabalhadores da 

pesca artesanal na Bahia. 

3. Como será a sua participação na pesquisa 

Você será convidado a responder algumas perguntas na forma de uma entrevista, que 

pode durar uma hora. O encontro ocorrerá na Unidade de Saúde da Família de 

Santiago do Iguape, na sua comunidade ou em local escolhido por você. As perguntas 

são sobre as condições de seu trabalho, de sua saúde e do local que você mora. 

Esta pesquisa tem a parceria com a Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do 

Trabalhador (DIVAST) da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, nenhum 

pesquisador receberá bolsa em dinheiro ou qualquer remuneração. 



63 

 

Essas perguntas serão registradas em um questionário que receberá um número e 

não terá seu nome e, deste modo, você não será identificado. Durante o seu trabalho, 

você poderá ser fotografada para que possamos conhecer melhor a sua posição 

postural e condições do seu trabalho e as lesões de pele. Não haverá a divulgação 

dessas fotos. Estas fotos só podem ser publicadas caso você concorde e assine outro 

pedido concordando com o uso das fotografias.  Este pedido não contém nenhuma 

autorização para publicar essas fotos. 

Você tem a liberdade de retirar o seu consentimento e sair a qualquer momento da 

pesquisa, sem que isso tenha qualquer consequência e prejuízo na sua vida pessoal, 

no seu trabalho ou na comunidade.  

Antes de concordar em participar desta pesquisa é importante que você leia (ou que 

alguém da sua confiança leia para você) e principalmente que você entenda tudo que 

está escrito neste Termo. Caso você queira, você pode discutir com seus familiares 

ou pessoa da sua confiança, ou mesmo trazer alguém para ficar ao seu lado quando 

estiver recebendo as informações sobre este projeto de pesquisa. 

Se você aceitar participar do estudo, deve assinar este documento na última página. 

4. Objetivos da Pesquisa 

Este estudo tem o objetivo conhecer as características sócio-econômicas dos 

pescadores artesanais, identificar fatores de risco ocupacionais e ambientais 

associados às queixas dermatológicas, estudar doenças ocupacionais que afetam os 

músculos e os ossos em marisqueiras e pescadores e mensurar a qualidade de vida. 

5. Descrição da Pesquisa 

Sua participação nesta pesquisa é apenas respondendo as perguntas do questionário. 

Não será coletado sangue, fezes ou urina e também não será ministrado nenhum 

medicamento a você. 

6. Riscos da Participação na Pesquisa 

Por ser uma pesquisa que consiste em responder um questionário, não há riscos ou 

danos pessoais diretos. Porém, caso você se sinta constrangido em responder as 

perguntas ou apresentar algum distúrbio relacionado com o ato de responder ao 

questionário, você deve entrar em contato com o entrevistador ou com a coordenadora 

geral desta pesquisa, a Professora Rita de Cássia Franco Rêgo, no Mestrado em 

Saúde, Ambiente e Trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da 

Bahia, sediada no Terreiro de Jesus, Pelourinho, Centro Histórico de Salvador pelo 
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telefone (71) 3283-5572 ou pelo celular (71) 986291498 ou e-mail: 

ritarego1@gmail.com. 

7. Benefícios e Compensações 

Caso você aceite responder, assinando este termo, você estará ajudando a entender 

melhor a relação entre o seu trabalho, o seu ambiente e a sua saúde em sua 

comunidade, assim como contribuindo para melhorar as políticas de educação em 

saúde relacionadas a este tema. 

8. Despesas da Pesquisa 

Você não terá despesa alguma com a pesquisa e não será remunerada para participar 

do estudo. 

9. Confidencialidade da Pesquisa 

Seu nome não será divulgado e, após a obtenção das respostas, o questionário terá 

apenas um número para a identificação. Assim manteremos o segredo sobre as suas 

informações. Nenhuma fotografia será publicada. Os resultados serão digitados e 

estarão disponíveis para você a qualquer momento.   

A conclusão da pesquisa será divulgada para você e outros entrevistados, em reunião 

na comunidade, e logo após na Universidade e em revistas que trabalham com esse 

tema. Nessas publicações não haverá qualquer informação que traga prejuízo para 

você ou para a comunidade. 

 

10. Obtenção de Informações 

O pesquisador - entrevistador poderá esclarecer todas as dúvidas sobre o projeto, 

antes e durante o tempo da pesquisa. 

Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos, você poderá entrar em contato com 

a coordenadora e responsável pelo projeto, a Professora Rita de Cássia Franco Rêgo, 

no Mestrado em Saúde, Ambiente e Trabalho na Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia, sediada no Terreiro de Jesus, Pelourinho, Centro 

Histórico, e-mail: ritarego1@gmail.com e telefone (71) 3283-5572 ou celular (71) 

986291498. 

Se você tiver perguntas, dúvidas ou queixas contra este projeto pode também procurar 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Bahia da Universidade 

Federal da Bahia (CEP FMB-UFBA), localizado no prédio desta Faculdade, no 

endereço: Praça XV de Novembro, S/N, Largo de Terreiro de Jesus, Pelourinho, 

Salvador-BA. CEP: 40026-010. E-mail: cep-fmb@ufba.br e telefone: (71) 3283-5564. 

mailto:ritarego1@gmail.com
mailto:ritarego1@gmail.com
mailto:cep-fmb@ufba.br


65 

 

 

Eu li as informações acima e entendi o objetivo do estudo. Tive a oportunidade de 

fazer perguntas e todas foram respondidas. Compreendi ainda que para o uso de 

imagens que inclua minha pessoa, um novo consentimento me será pedido. Concordo 

com a utilização dos dados coletados, na forma que me foi informada neste termo. Eu 

assinei e datei este documento em duas vias e recebi uma via que devo 

guardar e manter comigo. 

 

 

Assinatura da participante: _______________________________________ 

 

Assinatura da Testemunha:  

(Caso a participante da pesquisa for incapaz de ler e/ou fornecer o consentimento por 

escrito). 

 

Eu abaixo assinado, expliquei todos os detalhes deste projeto para a participante e 

lhe entreguei uma via assinada e datada do Termo. 

Assinatura do pesquisador:                                                                       DATA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Digital 
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ANEXOS 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Nº 

questionário 

   

 

  

 

 

PROJETO: SAÚDE, AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS TRABALHADORES DA 
PESCA ARTESANAL 

1.  Nº questionário:     LEGENDA 

 

2.  Data da entrevista: _____/_____/________ 
88. Não sabe 
responder 

3.  H início da entrevista:   h   min 99. Não se aplica 

4.  H término da entrevista:   h   min  

I – IDENTIFICAÇÃO 

5.  Município: __________________________________ 6.  Cód. do Município:    7.  Localidade: _____________________________________ 8.  Cód. da Localidade:    

9.  Entrevistador: ____________________________________________________________________________ 10.  Cód. do Entrevistador:    

11.  Nome completo: __________________________________________________________________________ 12.  Endereço: _____________________________________________________________________________ 

13.  Tel. Contato: ( )          

II – INFORMAÇÕES GERAIS 

14.  Idade:   Anos (completos) 15.  Natural de: ________________________/_____ 16.  Você se considera: 1[   ] Negra 2[   ] Branca 3[   ] Parda 4[  ]Amarela 5[   ]Indígena 6[   ]Ignorado 

17.  Escolaridade: 1[   ] Não estudou 2[   ] Primário 3[   ] 1ºgrau incompleto 4[   ] 1º grau completo 5[   ] 2º grau completo 6[   ] 2º grau incompleto 7[   ]Superior completo 8[   ] Superior incompleto 

18.  
Estado 
civil: 

1[   ] Casada 2[   ] Solteira 3[   ] Amigada/mora junto 4[   ] Separada 5[   ] Viúva 6[   ] Outros 

19.  Você possui filhos: 1[   ] Sim, menores de 2 anos 2[   ] não 3[   ] Sim, maiores de 2 anos 20.  Quantos filhos você tem? _____ 20.1.   Sexo:      1[    ] Feminino    2[    ]Masculino 

III – CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E DE MORADIA 

21.  Quanto você ganha, em média, com a atividade de pesca/mariscagem? R$ __________Renda familiar (por semana) 

22.  O rendimento obtido com a mariscagem/pesca é suficiente para a sobrevivência da sua família? 1[   ] sim 2[   ] não 

IV – HISTÓRICO LABORATIVO E ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO 

23.  
Atualmente, você trabalha em outras atividades que não seja de 
mariscagem/pesca? 

1[   ] sim 2[   ] não 

24.  Caso positivo, em quais atividades você trabalha? 1[   ] artesanato 2[   ] agricultura 3[   ] outras _____________________________ 99[   ] não se aplica 

25.  Quantas horas por dia, em média, você dedica a essa(s) atividade(s)? : h 99[   ] não se aplica 

26.  
Você trabalhou com outras atividades antes da 
mariscagem/pesca? 

1[   ] sim 2[   ] não 27.  
Caso positivo, quais atividades você realizou? 
 (1 – sim/2 – não) 

27.1. [   ] artesanato 27.2. [  ]agricultura 27.3. [   ] comércio 

27.4. [   ] doméstica 27.5. [   ] outras 99[   ] não se aplica 

28.  Com que idade você começou a mariscar/pescar?   Anos 

29.  
Por que você começou a atividade de mariscagem/pesca?  
(1 – sim/2 – não) 

29.1. [   ] prazer 29.2. [   ] alternativa única de sobrevivência 29.3. [   ] influência dos familiares 

29.4. [   ] flexibilidade de horários 29.5. [   ] outras  

30.  
Quantas horas por dia, em média, você trabalha com a atividade de 
mariscagem/pesca? (considerar todas as etapas do trabalho) 

: h 

31.  Qual o horário que você inicia o trabalho? : h 32.  Qual horário você termina o trabalho : h 

33.  
Quantos dias na semana você trabalha com a atividade de 
mariscagem/pesca? 

1[   ] 1 dia 2[   ] 2 dias 3[   ] 3 dias 4[   ] 4 dias 5[   ] 5 dias 6[   ] 6 dias 7[   ] todos os dias 

34.  Você realiza pausas para descansar  durante as atividades realizadas?  1[   ] sim   2[   ] não 

35.  Caso positivo, quantas pausas, em média, você realiza por dia? 1[   ] 1 vez 2[   ] 2 vezes 3[   ] 3 vezes 4[   ] mais de 3 vezes 88[   ] não soube informar 99[   ] Não se aplica 



Nº 

questionário 

   

 

36.  Você já interrompeu a atividade de mariscagem? 1[   ] sim 2[   ] não 37.  Caso positivo, por quanto tempo interrompeu a atividade? _______ meses 99[   ] Não se aplica 

38.  
Qual o motivo de ter interrompido a 
atividade? 

1[   ] DME 2[   ] outras doenças/agravo 3[   ] outros 99[   ] Não se aplica 

39.  Qual o local onde você marisca/pesca? (1 – sim/2 – não) 39.1. [   ] praia/areia 39.2. [   ] praia/beira mar 39.3. [   ] mangue 39.4. [   ] rio 

40.  
Qual o seu principal local de mariscagem/pesca? (1-sim/2-
não) 

40.1.[   ] praia/areia 40.2.[   ] praia/beira mar 40.3.[   ] mangue 40.4.[   ] rio   

41.  Qual a localidade onde você marisca/pesca com maior frequência? _________________________________________ 

V – QUESTIONÁRIO SOBRE CONTEÚDO DE TRABALHO DA MARISCAGEM- JCQ 

Para as questões abaixo, assinale a a resposta que melhor corresponda a sua situação de trabalho. Às vezes nenhuma das opções de resposta corresponde à sua situação; neste caso, escolha aquela que mais se aproxima da realidade. 

42.  Seu trabalho requer que você aprenda coisas novas. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

43.  Seu trabalho envolve muita repetitividade. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

44.  Seu trabalho requer que você seja criativo. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

45.  Seu trabalho permite que você tome muitas decisões por sua própria conta. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

46.  Seu trabalho exige um alto nível de habilidade (destreza). “Você acha?”  1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

47.  Em seu trabalho você tem pouca liberdade para decidir como deve fazê-lo. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

48.  Em seu trabalho, você tem que fazer muitas coisas diferentes. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

49.  O que você tem a dizer sobre o que acontece no seu trabalho é considerado. “Valorizado” 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

50.  No seu trabalho, você tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades especiais. “Para o processo do trabalho” 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

51.  Seu trabalho requer que você trabalhe muito duro. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

52.  Seu trabalho requer que você trabalhe muito rapidamente. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

53.  Você não é solicitado para realizar um volume excessivo de trabalho. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

54.  O tempo para realização das suas tarefas é suficiente. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

55.  Você está livre de demandas conflitantes feitas por outros. “Demanda (sinônimo: solicitação, exigência)” 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

56.  Seu trabalho exige longos períodos de intensa concentração nas tarefas. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

57.  
Suas tarefas, muitas vezes, são interrompidas antes que você possa conclui-las, adiando para mais tarde a sua 
continuidade. 

1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

58.  Seu trabalho é desenvolvido de modo frenético. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

59.  Esperar pelo trabalho de outras pessoas, muitas vezes, torna seu trabalho mais lento. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

60.  As pessoas com quem você trabalha são competentes na realização de suas atividades. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3 [   ] concorda                   4[   ] concorda fortemente 

61.  As pessoas com quem você trabalha interessam-se com que acontece com você. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

62.  As pessoas com quem você trabalha são amigáveis. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

63.  As pessoas com quem você trabalha são colaborativas na realização das atividades. 1[   ] discorda fortemente 2[   ] discorda 3[   ] concorda 4[   ] concorda fortemente 

64.  Você está satisfeito com seu trabalho? 1[   ] não 2[   ] nem tanto 3[   ] um pouco 4[   ] muito 

65.  Você recomenadaria seu trabalho a um amigo? 1[   ] sem dúvida 2[   ] tenho dúvida 3[   ] recomendaria com certeza 

66.  Você aceitaria este trabalho de novo? 1[   ] sem dúvida 2[   ] tenho dúvida 3[   ] de jeito nenhum 

67.  Você vai procurar um novo trabalho no próximo ano? 1[   ] muito provavelmente 2[   ] talvez 3[   ] não 

68.  Este era o trabalho que você queria ter? 1[   ] exatamente 2[   ] mais ou menos 3[   ] não 99[   ] não se aplica 

VI – OCUPAÇÃO ATUAL 



Nº 

questionário 

   

 

69.  
Você utiliza mais uma mão do que a 
outra? 

1[   ] sim, uso mais a direita 2[   ] não 3[   ] sim, uso mais a esquerda 

70.  
Você utiliza mais certos dedos do que 
outros? 

1[   ] sim, uso mais o 1º, 2º e 3º dedos 2[   ]não, uso todos igualmente 

71.  
Você, habitualmente, tem sensação 
de: 

1[   ] frio 2[   ] umidade 3[   ] ruído 4[   ] calor 5[   ] poeira 6[   ] NDA 

72.  
Você, no curso do trabalho, considera suas 
mãos: 

1[   ] quentes 2[   ] nem quentes, nem frias 3[   ] frias 

73.  
As suas ferramentas são adaptadas às suas 
mãos? 

De jeito nenhum     Perfeitamente  

0 [   ] 1 [   ] 2 [   ] 3 [   ] 4 [   ] 5 [   ]  

74.  
A pressão física que você exerce com as mãos 
sobre seu objeto de trabalho é: “Diga a 
intensidade” 

De jeito nenhum     Perfeitamente  

0 [   ] 1 [   ] 2 [   ] 3 [   ] 4 [   ] 5 [   ]  

Ocupação atual: dê uma nota de 0 a 5 às questões sobre o ritmo, posturas, força e manuseio de carga em seu trabalho, em cada etapa que realiza, considerando os dois extremos. Esta nota se refere a cada etapa da mariscagem que realiza (caso 
realize mais de uma etapa). 

VII – SOBRE SINTOMAS-NORDICO 

75.  
Você teve dor ou desconforto (“dormência, formigamento, enrijecimento ou inchação”) em pescoço, ombro, cotovelo, antebraço, punho/mão, parte alta das costas, região lombar, coxa, joelho, 
perna, tornozelo ou pé, durante os últimos 12 meses? 

1[   ] sim 2[   ] não 

Se você respondeu SIM, por favor, complete a coluna para cada parte do corpo na qual surgiu a dor. Atenção: cada coluna diz respeito a uma parte do corpo, descrita na primeira linha. Use 99 caso não haja dor no segmento corporal. 
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76.  
Qual lado 
incomoda você? 

1 – direito 2 – esquerdo 3 – os dois 99[   ] Não sente dor 
76.1.  

[   ] 
76.2.  

[   ] 
76.3.  

[   ] 
76.4.  

[   ] 
76.5.  

[   ] 
76.6.  

[   ] 
76.7.  

[   ] 
76.8.  

[   ] 
76.9.  

[   ] 
76.10.  

[   ] 
76.11.  

[   ] 
76.12.  

[   ] 

77.  Em que ano você notou o problema? (Tentar associar com aconttecimentos importantes) 
77.1.  

 
77.2.  
 

77.3.  
 

77.4.  
 

77.5.  
 

77.6.  
 

77.7.  
 

77.8.  
 

77.9.  
 

77.10.  
 

77.11.  
 

77.12.  
 

78.  
Quanto tempo o 
problema dura, 
geralmente? 

1 – menos de 1hora 4 – mais que 1 semana até 1 mês 
78.1.  

[   ] 
78.2.  

[   ] 
78.3.  

[   ] 
78.4.  

[   ] 
78.5.  

[   ] 
78.6.  

[   ] 
78.7.  

[   ] 
78.8.  

[   ] 
78.9.  

[   ] 
78.10.  

[   ] 
78.11.  

[   ] 
78.12.  

[   ] 
2 – mais que 1 hora até o dia inteiro 5 – mais que 1 mês até 6 meses 

3 – mais que 1 dia até 1 semana 6 – mais que 6 meses 

79.  
Quantos episódios do 
problema você teve? 

1 – é constante 2 – diariamente 3 – 1 vez por semana 79.1.  
[   ] 

79.2.  
[   ] 

79.3.  
[   ] 

79.4.  
[   ] 

79.5.  
[   ] 

79.6.  
[   ] 

79.7.  
[   ] 

79.8.  
[   ] 

79.9.  
[   ] 

79.10.  
[   ] 

79.11.  
[   ] 

79.12.  
[   ] 4 – 1 vez por mês 5 – a cada 2 ou 3 meses 6 – a cada 6 meses 

80.  Você teve problema nos últimos 7 dias? 1 – sim 2 – não 
80.1.  

[   ] 
80.2.  

[   ] 
80.3.  

[   ] 
80.4.  

[   ] 
80.5.  

[   ] 
80.6.  

[   ] 
80.7.  

[   ] 
80.8.  

[   ] 
80.9.  

[   ] 
80.10.  

[   ] 
80.11.  

[   ] 
80.12.  

[   ] 

81.  
Em uma escala de 0 a 5, como você 
classificaria seu desconforto? 

Nenhum    Insuportável 81.1.  
[   ] 

81.2.  
[   ] 

81.3.  
[   ] 

81.4.  
[   ] 

81.5.  
[   ] 

81.6.  
[   ] 

81.7.  
[   ] 

81.8.  
[   ] 

81.9.  
[   ] 

81.10.  
[   ] 

81.11.  
[   ] 

81.12.  
[   ] 0 1 2 3 4 5 

82.  Você recebeu tratamento médico para o problema? 1 – sim 2 – não 
82.1.  

[   ] 
82.2.  

[   ] 
82.3.  

[   ] 
82.4.  

[   ] 
82.5.  

[   ] 
82.6.  

[   ] 
82.7.  

[   ] 
82.8.  

[   ] 
82.9.  

[   ] 
82.10.  

[   ] 
82.11.  

[   ] 
82.12.  

[   ] 

83.  Quantos dias de trabalho você perdeu pelo problema, no útlimo ano, cada vez que ocorreu? 
83.1.  

[   ] 
83.2.  

[   ] 
83.3.  

[   ] 
83.4.  

[   ] 
83.5.  

[   ] 
83.6.  

[   ] 
83.7.  

[   ] 
83.8.  

[   ] 
83.9.  

[   ] 
83.10.  

[   ] 
83.11.  

[   ] 
83.12.  

[   ] 



Nº 

questionário 

   

 

84.  
Quantos dias você ficou em trabalho restrito por causa do problema, no último ano, cada vez que 
ocorreu? 

84.1.  
[   ] 

84.2.  
[   ] 

84.3.  
[   ] 

84.4.  
[   ] 

84.5.  
[   ] 

84.6.  
[   ] 

84.7.  
[   ] 

84.8.  
[   ] 

84.9.  
[   ] 

84.10.  
[   ] 

84.11.  
[   ] 

84.12.  
[   ] 

85.  Você mudou de trabalho por causa do problema? 1 – sim 2 – não 
85.1.  

[   ] 
85.2.  

[   ] 
85.3.  

[   ] 
85.4.  

[   ] 
85.5.  

[   ] 
85.6.  

[   ] 
85.7.  

[   ] 
85.8.  

[   ] 
85.9.  

[   ] 
85.10.  

[   ] 
85.11.  

[   ] 
85.12.  

[   ] 

86.  Você havia sofrido trauma agudo neste local (pancada, estirão, entorse)? 1 – sim 2 – não 
86.1.  

[   ] 
86.2.  

[   ] 
86.3.  

[   ] 
86.4.  

[   ] 
86.5.  

[   ] 
86.6.  

[   ] 
86.7.  

[   ] 
86.8.  

[   ] 
86.9.  

[   ] 
86.10.  

[   ] 
86.11.  

[   ] 
86.12.  

[   ] 

VIII – OUTRAS INFORMAÇÕES DE SAÚDE 

87.  Costuma usar remédio para dor? 1[   ] sim 2[   ] não 88.  Aumentou no último ano? 1[   ] sim 2[   ] não 99[   ] não se aplica 

89.  Você já sofreu alguma fratura (quebrou)? 1[   ] sim 2[   ] não 

90.  Caso positivo, em que parte do corpo? 1[   ] punho direito 2[   ] punho esquerdo 3[   ] cotovelo direito 4[   ] cotovelo esquerdo 5[   ] clavícula direita 6[   ] clavícula esquerda 
7[   ] outros _____________ 
99[   ] não se aplica 

Alguma vez o médico 
disse que você tem: 

91.  Diabetes (“açúcar alto no sangue”) 1[   ] sim 2[   ] não 92.  Hipertensão (“pressão alta”) 1[   ] sim 2[   ] não 

93.  Artrite reumatóide (“dores nas juntas com deformidades nos dedos das mãos”) 1[   ] sim 2[   ] não 94.  Hipotireoidismo (“doença da tireóide com baixa de hormônios”) 1[   ] sim 2[   ] não 

95.  Você se recorda se é comum sentir dor de cabeça? 1[   ] sim 2[   ] não 

96.  Você usa ou usou pílula ou outro anticoncepcional hormonal? 1[   ] sim 2[   ] não 

97.  Caso positivo, por quanto tempo usou? _________anos __________meses 99[   ] não se aplica 98.  Se parou, isso foi há quanto tempo? _________anos __________meses 99[   ] não se aplica 

IX – CONDUTAS DE COMPENSAÇÃO 

99.  
De um modo geral, o que você considera 
melhorar sua dor? (1 – sim/2 – não) 

99.1. [   ] atividade de lazer 99.2. [   ] dormir 99.3. [   ] tomar remédio 99.4. [   ] tomar chás 99.5. [   ] atividade física 

99.6. [   ] alongamentos 99.7. [   ] massagem 99.8. [   ] nada melhora 99.9. [   ] outros ______________________________________ 

100.  Você fuma? 1[   ] sim 2[   ] não 101.  Já foi fumante no passado? 1[   ] sim 2[   ] não (caso negativo nas questões 102 a 104 marque 99) 

102.  
Fuma quantos cigarros por dia (ou fumava antes de 
parar)? __________ 

99[   ] não se aplica 103.  
Com que idade começou a fumar? 
_________ 

99[   ] não se aplica 104.  
Se não fuma mais, com que idade parou? 
__________ 

99[   ] não se aplica 

105.  Usa tranquilizante (remédio para nervoso)? 1[   ] sim 2[   ] não 106.  Aumentou no último ano? 1[   ] sim 2[   ] não 99[   ] não se aplica 

107.  Quais tipos de chá você usa? (1 – sim/2 – não) 1[   ] maracujá 2[   ] capim santo 3[   ] boldo 4[   ] erva cidreira 99[   ] não usa chá 108.  Aumentou no último ano? 1[   ] sim 2[   ] não 99[   ] Não se aplica 

109.  Você bebe ou bebia bebidas alcóolicas? 1[   ] não, nunca bebeu 2[   ] bebia, mas não bebe há mais de 1 ano 3[   ] bebia, mas parou há menos de 1 ano 4[   ] bebe 

110.  Se você marcou o subitem 3 ou 4 da questão anterior, responda sobre a frequência do uso de bebidas alcóolicas: 
1[   ] > 4 vezes/semana 2[   ] 1 a 3 vezes/semana 3[   ] até 1 vez/mês 

4[   ] < 1 vez/mês 99[   ] não se aplica  

111.  De modo geral, as pessoas te incomodam porque criticam seu modo de beber? 1[   ] sim 2[   ] não 99[   ] não se aplica 

112.  Você fica chateado ou se sente culpado pela maneira como costuma beber? 1[   ] sim 2[   ] não 99[   ] não se aplica 

113.  Você costuma beber pela manhã para diminuir nervosismo ou ressaca? 1[   ] sim 2[   ] não 99[   ] não se aplica 

X – ATIVIDADES DOMÉSTICAS 

114.  Na última semana, quantas horas aproximadamente você dedicou ao trabalho doméstico (sem o dia da entrevista)? _________h 

XI – ATIVIDADES FÍSICAS   

115.  
Qual das alternativas abaixo está mais próxima do que você faz quando NÃO está mariscando ou trabalhando em casa? (1 – Sim/2 – Não) 

115.1. [   ] corre, faz ginástica, nada, joga bola, anda de bicicleta. 115.2. [   ] caminha, cuida da horta ou do quintal. 115.3. [   ] conversa com os parentes, lê jornal ou revista, vê televisão, vai ao culto (ou missa), estuda. 

116.  Caso positivo no quesito 115.1, diga quantas vezes na semana e durante quanto tempo você realiza essas atividades: ________vezes por semana, _________minutos em cada vez. 88[   ] não sabe responder 99[   ] não se aplica 

117.  Caso positivo no quesito 115.2, diga quantas vezes na semana e durante quanto tempo você realiza essas atividades: ________vezes por semana, _________minutos em cada vez. 88[   ] não sabe responder 99[   ] não se aplica 

118.  Caso positivo no quesito 115.3, diga quantas vezes na semana e durante quanto tempo você realiza essas atividades: ________vezes por semana, _________minutos em cada vez. 88[   ] não sabe responder 99[   ] não se aplica 

119.  Quanto vezes por semana e durante quanto tempo você caminha até o local da mariscagem? ________vezes por semana, _________minutos em cada vez. 



Nº 

questionário 

   

 

 

XIII – QUALIDADE DE VIDA 
Versão brasileira do questionáriode Qualidade de vida – SF36V 2  

125.  Em geral, você diria que sua saúde é: 1[   ] excelente 2[   ]muito boa 3[   ]boa 4[  razóavel 5[   ]  ruim 

126.  
Comparada a um ano atrás, como você classificaria sua saúde em geral, agora?                 1[   ] Muito melhor agora do que há um ano       2[   ] Um pouco melhor agora há um ano    3[   ] Quase a mesma de um ano atrás      
                                                                                                                                                               4[   ]Um pouco pior do que há um ano                 5[   ] Muito pior do que há um ano 

127.  As seguintes perguntas são sobre atividades que você poderia fazer durante um dia comum. A sua saúde atual limita você nestas atividades? Se for o caso, o quanto?  

 ATIVIDADES Sim, limita muito 
Sim, limita um 

pouco 
Não, não  

limita nem um pouco  

127.1.  Atividades vigorosas, tais como correr, levantar objetos pesados, participar em esportes árduos  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.2.  Atividades moderadas, tais como mover uma mesa, passar aspirador de pó, dançar ou nadar  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.3.  Levantar ou carregar compras de supermercado  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.4.  Subir vários lances de escada  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.5.  Subir um lance de escada  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.6.  Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.7.  Andar mais de 1 quilômetro  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.8.  Andar várias centenas de metros  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.9.  Andar cem metros  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

127.10.  Tomar banho ou vestir-se  1[   ] 2[   ] 3[   ] 

128.  Nas últimas 4 semanas, durante quanto tempo você teve algum dos problemas abaixo com seu trabalho ou outras atividades diárias regulares por causa de sua saúde física? 

128.1.  Diminuiu o tempo em que você trabalhava ou fazia outras atividades?  1[   ] sempre 2[   ] a maior parte do tempo 3 [  ] alguma parte do tempo  4 [  ] uma pequena parte do tempo  5[  ] nunca 

128.2.  Realizou menos do que você gostaria?    
1[   ] sempre 2[   ] a maior parte do tempo 3 [  ] alguma parte do tempo  4 [  ] uma pequena parte do tempo  
5[  ] nunca 

128.3.  Esteve limitado/a no tipo de trabalho ou em outras atividades?   
1[   ] sempre 2[   ] a maior parte do tempo 3 [  ] alguma parte do tempo  4 [  ] uma pequena parte do tempo  
5[  ] nunca 

128.4.  Teve dificuldade em fazer seu trabalho ou outras atividades (p.ex: necessitou de um esforço extra)?   
1[   ] sempre 2[   ] a maior parte do tempo 3 [  ] alguma parte do tempo  4 [  ] uma pequena parte do tempo  
5[  ] nunca 

128.5.  Nas últimas 4 semanas, durante quanto tempo você teve algum dos problemas abaixo com seu trabalho ou outras atividades diárias regulares, por causa de qualquer problema emocional (como se sentir deprimido/a ou ansioso/a)?  

128.6.  Diminuiu o tempo em que você trabalhava ou fazia outras atividades?   
1[   ] sempre 2[   ] a maior parte do tempo 3 [  ] alguma parte do tempo  4 [  ] uma pequena parte do tempo  
5[  ] nunca 

128.7.  Realizou menos do que você gostaria?   
1[   ] sempre 2[   ] a maior parte do tempo 3 [  ] alguma parte do tempo  4 [  ] uma pequena parte do tempo  
5[  ] nunca 

128.8.  Trabalhou ou fez qualquer outra atividade sem o cuidado habitual?   
1[   ] sempre 2[   ] a maior parte do tempo 3 [  ] alguma parte do tempo  4 [  ] uma pequena parte do tempo  
5[  ] nunca 

129.  
Nas últimas 4 semanas, o quanto sua saúde física ou problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais normais, em relação a família, amigos, vizinhos ou em grupo? 

1[   ] de forma nenhuma 2[   ] ligeiramente 3[   ] moderadamente 4[   ]bastante 5[   ] extremamente 

120.  Como você considera seu condicionamento (preparo) físico ? 
Precário     Excelente 

 
0 1 2 3 4 5 

XII – MEDIDAS CLÍNICAS 

121.  Peso: ______kg 122.  Altura: _______cm 123.  Cincunferência Abdominal: ______cm 124.  Pressão Arterial: ___________ mmHg 



Nº 

questionário 

   

 

130.  
Quanta dor no corpo você teve nas últimas 4 semanas?  

1[   ] nenhuma 2[   ] muito leve 3[   ] leve 4[   ] moderada 5[   ] severa 6[   ] muito severa 

131.  
Nas últimas 4 semanas, o quanto a dor interferiu em seu trabalho normal (incluindo tanto o trabalho fora de casa quanto dentro de casa)? 

1[   ] de forma nenhuma 2[   ] um pouco 3[   ] moderadamente 4[   ] bastante 5[   ] extremamente 

132.  
Estas perguntas são sobre como você se sente e como as coisas aconteceram com você nas últimas 4 semanas. Para cada pergunta, por favor dê a resposta que mais se aproxime da maneira como você tem se sentido. Nas últimas 4 
semanas, durante quanto tempo... 

132.1.  PERGUNTAS Sempre A maior parte do tempo 
Alguma parte do 

tempo 
Uma pequena parte do 

tempo 
Nunca 

132.2.  você se sentiu cheio/a de vida?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

132.3.  você se sentiu muito nervoso/a?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

132.4.  você se sentiu tão deprimido/a que nada podia animá-lo/a?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

132.5.  você se sentiu calmo/a e  t72ranqüilo/a?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

132.6.  você se sentiu com muita energia?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

132.7.  você se sentiu desanimado/a e deprimido/a?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

132.8.  você se sentiu esgotado/a?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

132.9.  você se sentiu feliz?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

132.10.  você se sentiu cansado/a?  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 6[   ] 

133.  
Nas últimas 4 semanas, durante quanto tempo sua saúde física ou seus problemas emocionais interferiram em suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, etc.)?        
1[   ] Sempre 2 [  ] a maior parte do tempo 3[  ] alguma parte do tempo 4 [  ] uma pequena parte do tempo 5 [  ] nunca 

134.  O quão VERDADEIRA ou FALSA é cada uma das seguintes afirmações para você? 

PERGUNTAS Definitivamente verdadeira A maioria das vezes verdadeira Não sei A maioria das vezes falsa Definitivamente falsa 

134.1.  Eu costumo adoecer um pouco mais facilmente do que outras pessoas  1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

134.2.  Eu sou tão saudável quanto qualquer pessoa que eu conheço. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

134.3.  Eu acho que a minha saúde vai piorar. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

134.4.  Minha saúde é excelente. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

XIV– DISFUNÇÃO – Versão Brasileira DASH  

135.  Meça a sua capacidade de fazer as seguintes atividades na semana passada marcando a resposta apropriada 

PERGUNTAS Não houve dificuldade Pouca dificuldade Dificuldade média Muita dificuldade Não conseguiu fazer 

135.1.  Abrir um vidro novo ou a tampa muito apertada. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.2. E Escrever. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.3.  Preparar uma refeição. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.4.  Abrir uma porta pesada. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.5.  Colocar algo em uma prateleira acima de sua cabeça. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.6.  Fazer tarefas domésticas pesadas (ex. lavar paredes, lavar o chão). 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.7.  Fazer trabalho de jardinagem. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.8.  Arrumar a cama. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.9.  Carregar uma sacola ou uma maleta. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.10.  Carregar um objeto pesado (mais de 5 kg). 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.11.  Trocar uma lâmpada acima da cabeça. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.12.  Lavar ou secar o cabelo. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.13.  Lavar suas costas. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 



Nº 
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135.14.  Vestir uma blusa fechada. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.15.  Usar uma faca para cortar alimentos. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.16.  Atividades recreativas que exigem pouco esforço (ex. jogar cartas, tricotar). 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.17.  Atividades recreativas que exijam força ou impacto nos braços, ombros ou mãos (ex. vôlei, martelar). 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.18.  Atividades recreativas nas quais você move seus braços livremente (ex. pescar, jogar peteca). 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.19.  Transportar-se de um lugar a outro (ir de um lugar a outro). 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.20.  Atividades sexuais. 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.21.  
Na semana passada, em que ponto o seu problema com o braço, ombro ou mão afetaram suas 
atividades normais com a família, vizinhos ou colegas? 

Não afetou Afetou pouco Afetou medianamente Afetou muito Afetou 
extremamente 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

135.22.  
Durante a semana passada, o seu trabalho ou atividades diárias normais foram limitadas devido ao 
seu problema com o braço, ombro ou mão? 

Não limitou Llimitou pouco Limitou medianamente Limitou muito Não conseguiu fazer 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

 

136.  Meça a gravidade dos seguintes sintomas na semana passada. 

PERGUNTAS Nenhuma Pouca Mediana Muita Extrema 

136.1.  Dor no braço, ombro ou mão 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

136.2.  Dor no braço, ombro ou mão quando você fazia atividades específicas 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

136.3.  Desconforto na pele (alfinetadas) no braço, ombro ou mão 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

136.4.  Fraqueza no braço, ombro ou mão 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

136.5.  Dificuldade em mover braço, ombro ou mão 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

136.6.  
Durante a semana passada , qual a dificuldade você teve para dormir por causa 
da dor no seu braço, ombro ou mão? 

Não houve dificuldade Pouca dificuldade Média dificuldade Muita dificuldade Tão difícil que você não pode dormir 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

136.7.  
Eu me sinto menos capaz, menos confiante e menos útil por causa do meu 
problema com braço, ombro ou mão. 

Discordo totalmente Discordo Não discordo nem concordo Concordo Concordo Totalmente 

1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

137.  

As questões abaixo são sobre o impacto do seu problema no braço, ombro ou mão em sua habilidade de trabalhar (incluindo tarefas domésticas se este é seu principal trabalho. 

Por favor, indique qual o seu trabalho: _____________________________________________  Eu não tabalho (você pode pular essa parte) 

Por favor, marque o quesito que melhor descreve sua habilidade física na semana passada. Você teve alguma dificuldade para: 

PERGUNTAS Fácil Pouco difícil Dificuldade média Muito difícil Não conseguiu fazer 

137.1.  Uso de sua técnica habitual para seu trabalho? 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

137.2.  Fazer trabalho usual por causa de dor em seu braço, ombro ou mão? 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

137.3.  Fazer seu trabalho tão bem quanto gostaria? 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

137.4.  Usar a mesma quantidade de tempo para fazer seu trabalho? 1[   ] 2[   ] 3[   ] 4[   ] 5[   ] 

 

XV– QUEIXAS DERMATOLÓGICAS  

 FATORES DE RISCO (1 – sim/ 2 – não) 

138.  FOTOTIPO: COR REAÇÃO 

138.1.  I BRANCA-CLARA Sempre queima, nunca bronzeia [   ] 

138.2.  II BRANCA Quase sempre queima, raramente bronzeia [   ] 

138.3.  III MORENA-CLARA Raramente queima, bronzeia quase sempre [   ] 

138.4.  IV MORENA-ESCURA Queima raramente, sempre bronzeia [   ] 
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138.5.  V PARDA Queima pouco, sempre bronzeia [   ] 

138.6.  VI PRETA Nunca queima, totalmente pigmentada [   ] 

139.  Quantas horas por dia você passa no sol, em média? 
1[   ] menos de 1 hora 3[   ] 4 – 5 horas 5[   ] 8– 9 horas 

2[   ] 1 – 3 horas 4[   ] 6 – 7 horas 6[   ] Mais que 9 horas 

140.  Você fica exposto ao sol, em média:  1[   ] Até 10 h da manhã 2[   ] 10 – 16 horas 3[   ]Após 16 horas  

141.  
Quantos dias, em média, você trabalha exposta ao sol, por 
semana? 

1[   ] 1 dia 3[   ] 3 dias 5[   ] 5 dias 7[   ] 7 dias 

2[   ] 2 dias 4[   ] 4 dias 6[   ] 6 dias 

142.  
Quantas semanas por mês você costuma trabalhar exposta ao 
sol? 

1[   ] 1 semana 2[   ] 2 semanas 3[   ] 3 semanas 4[   ] 4 semanas 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

143.  
Quando está exposto ao sol durante o 
seu trabalho, o que você utiliza? (1 – 
sim/2 – não) 

143.1.   [   ] Camisa com manga comprida 143.2.   [   ] Boné  143.3.   [   ] Sapatos fechados  143.4. [   ] Hidratante/creme 143.5.   [   ] Óleo de cozinha 

143.6.   [   ] Pano amarrado na cabeça 143.7.   [   ] Calças compridas 143.8.   [   ] Sombrinha 143.9.   [   ] Filtro solar  143.10. [   ] Querosene 

143.11. [   ] Chapéu – Qual? _____________ 143.12. [   ] Luvas 143.13. [   ] Guarda-sol 143.14. [   ] Óleo diesel  143.15. [   ] Óleo bronzeador 

143.16. [   ] Não utlliza 143.17. [   ] Outros_________________________________________ 

144.  Você costuma observar sua pele a procura de novas lesões ou mudanças no aspecto de lesões pré-existentes (realiza auto-exame da pele)? 1[   ] Sim 2[   ] Não 

 QUEIXAS DERMATOLÓGICAS (LESÕES)  

145.  Notou o aparecimento de lesões que não saram? 1[   ] Sim 2[   ] Não (caso negativo, marque 99 até 152 e passe para questão 153) 99[   ] Não se aplica 

146.  Caso positivo, são quantas lesões? 1[   ] 01 2[   ] 02 3[   ] 03 4[   ] 04 5[   ] > 04 6[   ] Não sabe 99[   ] Não se aplica 

147.  Qual é a característica dessa lesão? 1[   ] Mancha 2[   ] Pápula 3[   ] Bolha 4[   ] Úlcera 5[   ] Outros___________________________ 99[   ] Não se aplica 

148.  A que você atribui esta lesão? _________________________________ 99[   ] Não se aplica 

149.  Referente a lesão mais antiga, há quanto tempo você observou?  1[   ] 1 mês 2[   ] 3 meses 3[   ] 6 meses 4[   ] 9 meses 5[   ] 1 ano 6[   ] > 1 ano 88[   ] Não sabe 99[   ] Não se aplica 

150.  Referente a lesão que mais te incomoda, há quanto tempo você observou?  1[   ] 1 mês 2[   ] 3 meses 3[   ] 6 meses 4[   ] 9 meses 5[   ] 1 ano 6[   ] > 1 ano 88[   ] Não sabe 99[   ] Não se aplica 

151.  
Algumas dessas lesões: (1 – sim/2 – 
não)  

151.1. [   ] Dói 151.2. [   ] Coça 151.3. [   ]É sensível ao toque 151.4. [   ]Descama 151.5. [   ] Sangra 

151.6. [   ] Ulcera 151.7. [   ] Arde 151.8.[   ] Outros__________________________ 99[   ] Não se aplica 

152.  
Qual local da 
lesão? (1 – sim/2 – 
não) 

152.1. [   ] Couro cabeludo 152.2. [   ] Rosto (orelha e lábios) 152.3. [   ] Boca (mucosa) 152.4. [   ] Pescoço 152.5. [   ] Braços 

152.6. [   ] Mãos 152.7. [   ] Palma das mãos 152.8. [   ] Colo 152.9. [   ] Abdome 152.10. [   ] Dorso – ombro 

152.11. [   ] Região perineal após a abertura da vagina até o ânus/ 
após os testículos até o ânus) 

152.12. [   ] Coxa 152.13. [   ] Pernas 152.14. [   ] Planta dos pés 152.15. [   ] Vulva/ pênis 

152.16. [   ] Unhas 152.17. [   ] Entre dedos das mãos  152.18. [   ]Entre dedos dos pés 88[   ] Não sabe 99[   ] Não se aplica 

153.  
Você reparou alguma mudança de altura, formato, cor ou tamanho em alguma mancha que você já tinha? (1 – sim/2 – não) 

153.1. [   ] 
Altura 

153.2. [   ] Formato 153.3. [   ] Coloração 153.4. [   ] Tamanho 99[   ] Não se aplica 

154.  

Caso positivo, 
Qual local da 
mancha que se 
alterou? (1 – 
sim/2 – não) 

154.1. [   ] Couro cabeludo 154.2. [   ] Rosto (orelha e lábios) 154.3. [   ] Boca (mucosa)  154.4. [   ] Pescoço 154.5. [   ] Braços 

154.6. [   ] Mãos 154.7. [   ] Palma das mãos  154.8. [   ] Colo 154.9. [   ] Abdome  154.10. [   ] Dorso – ombro 

154.11. [   ] Região perineal após a abertura da vagina até o 
ânus/ após os testículos até o ânus) 

154.12. [   ] Coxa  154.13. [   ] Pernas  154.14. [   ] Planta dos pés  154.15. [   ] Vulva 

154.16. [   ] Unhas 154.17. [   ] Entre dedos das mãos  154.18. [   ]Entre dedos dos pés 88[   ] Não sabe 99[   ] Não se aplica 

 QUEIXAS DERMATOLÓGICAS RELACIONADAS À AGENTE DE CONTATO E EXPOSIÇÃO 

155. Você já apresentou rinite alérgica (“inflamação da mucosa do revestimento do nariz  após exposição a polens e alérgenos (poeiras) reconhecida pela presença de nariz escorrendo, 
nariz entupido, espirros e coceira nasal”)? 

1[  ]Sim 
 

2[  ]Não 
 

88[   ]Não sabe 
 

155.1. Caso positivo, foi o médico que informou que você tem rinite alérgica?   1[   ] Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se aplica 

155.2. Quando você foi informado pelo médico que tem rinite alérgica? _________________________(ano) 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se aplica 
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156. Você já apresentou asma (“doença das vias aéreas ou brônquios que causa falta de ar, sensação de aperto no peito, chiado no peito e tosse”)? 1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe 

156.1. Caso positivo, foi o médico que informou que você tem asma?   1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se aplica 

156.2. Quando você foi informado pelo médico que tem asma? ______________________(ano) 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se aplica 

157. Alguma vez você já foi informado pelo médico que tem dermatite de contato (“uma reação inflamatória na pele decorrente da exposição a um 
agente capaz de causar irritação ou alergia”)? 

1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe 

157.1 Quando você foi informado pelo médico que você tem dermatite de contato? ________________________(ano) 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se aplica 

158 Alguma vez o médico já disse que você tem alergia?(p.ex. bijuterias) 1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe 

158.1 Caso positivo, quais são as alergias?(p.ex. bijuterias)________________________________________________________ 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se aplica 

158.2. Quando você foi informado pelo médico que tem alergia?(se tiver mais de uma alergia informar o ano de diagnóstico de cada uma). _________________________(ano) 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se 
aplica 

158.3 Você já realizou teste de contato? 1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe 

158.4 Caso positivo, quando realizou o teste de contato? _________________________________________(ano) 

158.5 Caso positivo, o resultado do teste de contato foi positivo? 1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se aplica 

158.6 Suas alergias foram diagnosticadas com teste de contato? 1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe 99[   ]Não se aplica 

159. Quais são suas atividades no trabalho? (considerar todas as etapas - relacionado ao trabalho da pesca/mariscagem) 
_________________________________________________________________________________________________ 

160. Você apresenta queixas e lesões de pele após contato com objetos e/ou substâncias presentes no seu local de trabalho ou necessárias para realização do seu trabalho ou após 
contato com seus instrumentos de trabalho (relacionado ao trabalho da pesca/mariscagem)?  

1[  ]Sim 2[   ]Não 99[   ]Não se 
aplica 

161. Caso positivo, em que ano você notou essas queixas e lesões?_________________________(ano)    

162. Caso positivo, Quais são essas queixas e lesões de pele 
(relacionado ao trabalho da pesca/mariscagem)?  
(1-sim/2-não)  

162.1.[   ]Vermelhidão 162.3.[    ]Vesículas ou bolhas 162.5.[    ]Fissuras ou 
rachaduras 

162.7.[   ]Inchaço 162.9.[   ]Ressecamento 
da pele 

88[   ]Não 
sabe 

162.2.[   ]Descamação (“farofinha”) 162.4.[    ]Ulcerações ou feridas 162.6.[    ]Sangramento 162.8.[   ]pouca 
coceira 

162.10.[   ]Ardor ou 
queimação 

99[   ]Não se 
aplica 

162.11. [   ]Crostas (“cascão”) 162.12. [   ]dor 162.13.[   ] pele áspera 162.14.[   ]muita 
coceira 

162.15.[   ]Outras. 
Qual?__________ 

 

163. Caso positivo, em que local do corpo aparece com 
maior frequência essas queixas  e lesões de pele 
(relacionado ao trabalho da pesca/mariscagem)? 
(1-sim/2-não) 

163.1.[   ]Couro cabeludo 163.5.[   ]Palma das mãos 163.9.[   ]Pernas 163.13.[    ]Planta dos pés 99.[   ]Não se 
aplica 

163.2.[   ]Mãos  163.6.[   ]Coxa 163.10.[   ]Entre dedos dos pés 163.14.[    ]Braços  

163.3.[   ]Região perineal(após a abertura da vagina até 
o ânus/ após os testículos até o ânus) 

163.7.[   ]Entre dedos das mãos 163.11.[   ]Pescoço 163.15.[    ]Vulva/ pênis  

163.4.[   ]Rosto(orelhas e lábios) 163.8.[   ]Colo 163.12.[    ]Abdome 88.[   ]Não sabe  

164. Você acha que essas queixas e lesões aparecem quanto tempo após contato com o 
agente?(1-sim/2-não) - (relacionado ao trabalho da pesca/mariscagem) 
 

165. Você acha que essas queixas e lesões aparecem quando você usa a roupa 
de trabalho (sem lavar) do dia anterior? - (relacionado ao trabalho da 
pesca/mariscagem) 
 

166. Você acha que essas queixas e lesões existem há anos e o 
local da pele engrossou com o passar do tempo?- (relacionado 
ao trabalho da pesca/mariscagem) 

164.1.[   ]Aparecem imediatamente (no mesmo instante) após contato com o agente 
164.2.[   ]Aparecem de 24 a 48 horas (01 a 02 dias) após o contato com o agente 
164.3.[   ]Aparecem com mais de 48 horas (02 dias) após o contato com o agente 
88[   ]Não sabe   99[   ]Não se aplica 

165.1.[   ]Sim  88.[   ]Não sabe 166.1.[   ]Sim  88[   ]Não sabe 

165.2.[   ]Não 99.[   ]Não se aplica 166.2.[   ]Não 99[   ]Não se aplica 
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167. Você acha que essas queixas e lesões: (1-sim/2-não) - (relacionado ao 
trabalho da pesca/mariscagem) 
 

168. Você acha que essas queixas e lesões desaparecem em quanto tempo? (1-sim/2-não) - 
(relacionado ao trabalho da pesca/mariscagem) 

169. Você acha que essas queixas e lesões o incomoda a ponto 
de impedir a realização do seu trabalho?- (relacionado ao 
trabalho da pesca/mariscagem) 
 

167.1.[   ]Permanecem restritas ao local onde houve o contato 
167.2.[   ]Aumentam, ultrapassando a área de contato (passa para outros lugares) 
88[   ]Não sabe   99[   ]Não se aplica 

168.1.[   ]Desaparecem em poucas horas se não ocorrer contato com o agente 
168.2.[   ] Desaparecem em poucos dias se não ocorrer contato com o agente 
168.3.[   ]Desaparecem imediatamente se não ocorrer contato com o agente 
168.4.[   ]Desaparecem após medicação 
88[   ]Não sabe      99[   ]Não se aplica 

169.1.[   ]Sim 88[   ]Não sabe 

169.2.[   ]Não 99[   ]Não se aplica 

170. Você já deixou de ir ao seu trabalho por conta dessas queixas e lesões de pele? (relacionado ao 
trabalho da pesca/mariscagem) 

1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe                                                                                                                    99[   ]Não se aplica 

171. Caso positivo, por quanto tempo você deixou de ir ao trabalho? _________________(dias) 88[   ]Não sabe                                                                                                                    99[   ]Não se aplica 

172.  O que você acha que causa 
essas queixas e lesões de 
pele?(1-sim/2-não) - 
(relacionado ao trabalho da 
pesca/mariscagem) 

172.1.[   ]Graxas 172.6.[   ]Contato com água do 
mangue/mar mais salgada 

172.11.[   ]Contato com lama contaminada 172.16.[  ]Sabões 172.21.[   ]Calor 88.[   ]Não 
sabe 

172.2.[   ]Acessório de metal 
(bijuterias, relógios, adornos de 
roupas ou calçados, etc.) 

172.7.[   ]Roupas e tecidos sintéticos 172.12. [   ] Contato com água do mangue/mar 
contaminada por esgoto 

172.17.[   ]Plantas 172.22.[   ]Frio 99.[    
]Não se 
aplica 

172.3.[   ]Agrotóxico 172.8.[   ]Esponjas 172.13.[   ] Detergentes e solventes 172.18.[   ]Anêmona 
do mar 

172.23.[   ]Radiação 
solar 

 

172.4.[   ]Medicamentos tópicos 
(pomadas etc.) 

172.9.[   ] água do mangue/ mar menos 
salgada 

172.14.[   ]Óleos (ex: diesel) 172.19.[   ]Água-viva 172.24.[   ]Umidade  

172.5.[   ]Cosméticos (hidratantes, 
perfumes, shampoo, etc.) 

172.10.[   ] água do mangue/mar 
contaminada 

172.15. [   ]Contato com água do mangue/mar 
contaminada por outro produto químico que não 
seja agrotóxico 

172.20.[   ]Caravela 172.25. [   ]Outros 
_______________
_ 

 

173. Essas queixas e lesões aparecem quando você está pescando/mariscando em que local no trabalho?(acrescentar nome do local) ______________________________________________________________________ 

174. Essas queixas e lesões aparecem quando você está realizando outra atividade que não seja a pesca/ mariscagem? 1[   ]Sim 2[   ]Não  88[   ]Não sabe                                                                                                                    

174.1. Caso positivo, qual é essa atividade? _____________________________________________________________________ 

175. Você acha que essas queixas e lesões de pele melhoram quando você está longe de seu trabalho – (p.ex. finais de semana ou períodos mais longos)? (relacionado ao 
trabalho da pesca/mariscagem)  

1[   ]Sim 2[   ]Não 88[   ]Não sabe                                                                                                                    99[   ]Não se 
aplica 

176. Durante qual estação do ano você apresenta mais essas queixas e lesões de pele?  176.1[   ]Inverno 176.2[   ]Primavera 176.3[   ]Verão 176.4[   
]Outono 

176.5[   ]Sem diferenças sazonais 88[   ]Não sabe 99[   ] Não se aplica 

177. Você trata essas queixas e lesões de pele? 177.1[   ]Sim 177.2[   ]Não 88.[   ]Não sabe                        99[   ]Não se aplica 

178.  Caso positivo, o que você usa para tratar essas 
queixas e lesões de pele? 

178.1.[   ]Medicação prescrita pelo médico – Qual?_______________________ 178.3. [  ]Medicação caseira – Qual? ________________________________ 88[   ]Não 
sabe 
 

178.2.[   ]Automedicação – Qual? _____________________________________ 178.4.[  ]Outros____________________ 99[   ]Não se 
aplica 

179. Você usa querosene/ querosene preparado com azeite e alho no corpo com a intenção de afastar os insetos? 179.1[  ]Sim 179.2[   ]Não 88[   ]Não sabe                                                                                                                    99[   ]Não se 
aplica 

180. Caso positivo, quando você utilizou 
querosene/querosene preparado com azeite e alho  no 
corpo para afastar os insetos: (1-sim/2-não) 

180.1.[   ]Observou aparecimento de cravos pretos     180.3.[   ]Apareceram queixas e lesões no local onde colocava  88[   ]Não 
sabe 

180.2.[   ]Observou aparecimento de espinhas com ou sem pus     180.4.[   ]Sempre teve lesões na pele, mas elas pioraram quando começou a usar 99[   ]Não 
se aplica 



Nº 

questionário 

   

 

181. Quais os locais do corpo que você aplica 
querosene/querosene preparado com azeite e alho 
como repelente?(1-sim/2-não) 

181.1.[   ]Couro cabeludo 181.5.[   ]Palma das mãos 181.9.[   ]Pernas 181.13.[   ]Braços 

181.2.[   ]Mãos 181.6.[   ]Coxa 181.10.[   ]Entre dedos dos pés 181.14.[   ]Vulva/ pênis 

181.3.[   ]Região perineal (após a abertura da vagina até o ânus/ 
após os testículos até o ânus) 

181.7.[   ]Entre dedos das mãos 181.11.[   ]Pescoço 88.[   ]Não sabe 

181.4.[   ]Rosto(orelhas) 181.8.[   ]Colo 181.12.[   ]Abdome 99.[   ]Não se aplica 

182. Por quanto tempo, em média, você fica com querosene/querosene preparado com azeite e alho no corpo como 
repelente?(1-sim/2-não) 

182.1.[   ]menos de 01h 182.3.[   ]4-5h 182.5.[   ]8-9h 88[   ]Não 
sabe 

182.2.[   ]1-3h 182.4.[   ]6-7h 182.6.[   ]mais de 9h 99[   ]Não se 
aplica 

182.7. [   ] durante todo o processo de trabalho    

183. Quantas vezes ao dia você coloca querosene/querosene preparado 
com azeite e alho no corpo ? 
 

183.1.[   ]Uma única vez ao dia 183.2.[   ]02 vezes ao dia 183.3.[   ] 03 vezes ao dia 183.4.[   ]Mais de 03 vezes ao dia 99[    ]Não se 
aplica 

XVI - QUESTÕES AMBIENTAIS 

184. A partir da cheia de fevereiro a sua 
pesca/mariscagem: 

184.1. [   ]Aumentou   184.2. [   ]Ficou igual 184.3.[   ]Diminuiu 184.4.[   ]Deixei de pescar/mariscar 184.5.[   ]Comecei a pescar/ mariscar 
este ano 

 88.[   ]Não sabe  99.[   ] Não se aplica    

185. Desde quando você conhece a 
esponja? 

185.1.[   ] Depois  da construção da barragem 185.3.[   ] Depois da construção do Estaleiro em São Roque 88.[   ]Não sabe 
 

185.2.[   ] Depois da construção da hidrelétrica 185.4.[   ] A esponja já existia aqui antes do mencionado nas alternativas anteriores. 99.[   ]Não se aplica 

186. Quando você pesca ou marisca 
próximo às camboas é quando: 

186.1.[   ] Sente mais forte a coceira 186.3.[   ] Sente a coceira da mesma forma 88.[   ]Não sabe 
 

186.2.[   ] Sente menos a coceira 186.4.[   ] nunca sente a coceira 99.[   ]Não se aplica 

187. Onde você acha que tem mais 
esponjas? 

187.1.[   ] Na lama 187.3.[   ]Nas ávores do mangue 187.5.[   ]Não tem mais esponjas 99.[   ]Não se aplica 

187.2.[   ]Nos paus das camboas 187.4.[   ]Em todos os lugares 88.[   ]Não sabe 
 

188. Quais soluções você considera para diminuir o número de esponjas no ambiente? ______________________________________________________________________________________ 

189. Para você por que a esponja está 
no ambiente? 

189.1.[   ] Devido a construção da 
barragem. 

189.2.[   ] Devido a construção da 
hidrelétrica. 

189.3.[   ] Devido a construção do estaleiro 
em São Roque. 

189.4.[   ] Devido a liberação de 
esgoto na água do rio. 

189.5.[   ] Devido a indústria 
de couro liberar produtos 
químicos no rio. 189.6. [   ]Outros. 

Quais?____________________ 
88.[   ]Não sabe 99.[   ]Não se aplica 

 

190. Ocupação atual: dê uma nota de 0 a 5  às questões sobre o ritmo , posturas, força e manuseio de carga em seu trabalho, em cada etapa que realiza, considerando os dois extremos. Esta nota se refere a cada etapa da mariscagem que 
realiza (caso realize mais de uma etapa). 

RITMO DE TRABALHO 

 
   1. Quantas horas, em média, você dedica a cada etapa da mariscagem?  

 
2. 

 
Pressão do tempo 
(devido à maré 
e/ou dinheiro) 

         Inexistente                   
 
      
      

                           
Insuportável 

  

0 1 2 3 4 5 



Nº 

questionário 

   

 

 
3.  

 
Ritmo (velocidade 
que realiza as 
tarefas) 

 
 
 
 

    

 
4. 

 
Pausa para 
descansar 

     

POSTURAS 

 
5. 

 
Sentado 
 
 
 

 
               Jamais 
 
 
 

 
6.   

 
Em pé 
 
 
 

       
      Jamais 
 
 
 

 
7. 

 
Andando 

       
      Jamais 
 
 
 

 
8. 

 
Agachado 
 
 

       
      Jamais 
 
 
 

 
9. 
 
 

 
Apoiando-se sobre 
o cotovelo 

       
      Jamais 
 
 
 

 
 
10.  

 
 
Apoiando-se sobre 
o punho 

       
      Jamais 
 
 
 

 
 
11. 
 
 

 
 
Com o tronco 
inclinado para 
frente 

       
      Jamais 
 
 
 

         Muito acelerado Lento 

0 1 2 3 4 5 

Quando precisa 
Nunca 

0 1 2 3 4 5 

   O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 



Nº 

questionário 

   

 

 
 
12. 
 

 
 
Com o tronco 
rodado 
 

       
      Jamais 
 
 
 

 
13. 

 
Com os braços 
acima da altura dos 
ombros 

       
      Jamais 
 
 
 

 
14.  

 
Fazendo 
movimentos 
repetitivos com as 
mãos 
 
 

       
       
         Jamais 
 
 
 

 
 
15. 

 
 
Fazendo 
movimentos 
precisos e muito 
finos 

       
      Jamais 
 
 
 

FORÇA- O seu trabalho envolve: 

 
16. 
 
 

 
Força muscular nos 
braços ou mãos 

        Inexistente                                                                                                           Muito forte     
        

  

 
 
17. 

 
A pressão física que 
você exerce com as 
mãos sobre a 
ferramenta de 
trabalho é: 

 
    
 Muito fraca                                                                                                                Muito forte 
 
 
 

MANUSEIO DE CARGA 

 
18. 

 
Empurrar 

      
    

 
19. 

 
Puxar 

 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo Jamais 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo Jamais 



Nº 

questionário 

   

 

 
20. 

 
Levantar 

 

 
21. 

 
Se  você respondeu um número diferente de 0, no  último item, você afirma que o peso dessas cargas, na etapa do transporte do marisco é, por unidade, em média: 
 
1 (   )  1 a 5 kg   2(   ) 6 a 15kg   3(   ) 16 a 45kg  4(   ) maior  que 45 kg   88 (   ) não sabe responder   99(   ) não se aplica 

 
22. 

 
 Você afirma que o peso dessas cargas, na etapa do cozimento do marisco é, por unidade, em média: 
  
1 (   )  1 a 5 kg   2(   ) 6 a 15kg   3(   ) 16 a 45kg  4(   ) maior que 45 kg   88 (   ) não sabe responder   99(   ) não se aplica 

 

VII – OBSERVAÇÕES 

Caso o entrevistado tenha filhos, favor especificar aqui a idade de cada filho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

0 1 2 3 4 5 

O tempo todo Jamais 


