
RESUMO 
O estudo teve como objetivo conhecer as condições, processos e relações de 
trabalho, bem como, analisara percepção de feirantes sobre os riscos relacionados 
ao trabalho na Feira de São Joaquim – BA. A dissertação está estruturada em 
introdução, objetivos, dois artigos científicos e considerações finais. Trata-se de 
uma pesquisa de abordagem qualitativa que traçou seu percurso metodológico a 
partir de análises documentais, observações participantes e entrevistas. A análise 
das narrativas apoiou-se metodologicamente na hermenêutica-dialética, que por 
sua vez, originou as categorias empíricas que determinaram as discussões dos 
artigos. O primeiro artigo trata-se de uma reflexão sobre os modos de percepção 
de riscos pelos participantes da pesquisa. São descritas características gerais do 
trabalho feirante, as situações de risco percebidas e uma possível abordagem da 
vigilância em saúde do trabalhador na Feira de São Joaquim, considerando-a do 
ponto de vista territorial como um ambiente complexo que agrupa múltiplos 
processos de trabalho e situações de riscos à saúde dos feirantes. O segundo 
artigo surgiu da demanda determinada pelos sujeitos a partir do reconhecimento 
da leptospirose como principal situação de risco à saúde na feira. As discussões 
basearam-se na forma que os sujeitos significam a leptospirose na feira e a sua 
determinação a partir da presença de lixo e lama e pelo contato direto com 
roedores. Nesse artigo, apresenta-se um modelo explicativo êmico construído pelo 
feirante na identificação dos diversos aspectos do adoecimento por leptospirose na 
feira. Identifica-se a deficiência do controle da doença por meio da ausência de 
ações. Partindo-se daí, a reflexão da vigilância em saúde do trabalhador como 
processo de ações interventoras de vigilância capazes de interromper o ciclo de 
doença e morte por leptospirose da Feira de São Joaquim. Espera-se que esse 
estudo consiga suscitar uma possível articulação entre a academia e as 
instituições de saúde do trabalhador, na tentativa de delinear ações concretas de 
vigilância em saúde do trabalhador nas feiras livres existentes no país.  
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ABSTRACT 



 
The study aimed to access the conditions, processes and working relationships as 
well, it had analyzed perception fairground on the risks related to work in Sao 
Joaquim - BA. The dissertation is structured in introduction, objectives, two papers 
and final considerations. This is a qualitative study that traced its methodological 
route from documentary analysis, participant observation and interviews. The 
analysis of the narratives relied on methodologically hermeneutic-dialectic, which in 
turn has led to the empirical categories and then the discussion of the articles. The 
first paper is a reflection on the ways of perception of risk by the research 
participants. General characteristics of the marketer paper describes the perceived 
risk situations and possible surveillance approach in occupational health in Sao 
Joaquim, considering the territorial point of view as a complex environment 
comprising multiple work processes and situations health risks of stallholders. The 
second article appeared demands imposed by the subjects from the recognition of 
leptospirosis as a major health risk in the marketplace. The discussions were based 
on the way that the subjects mean leptospirosis at the fair and its determination 
from the presence of garbage and mud and by direct contact with rodents. In this 
paper, we present an explanatory emic built model by the market-worker to identify 
the various aspects of the disease by leptospirosis at the fair. Control deficiency is 
identified the disease through lack of actions. Starting from there, the reflection of 
surveillance in workers' health as process monitoring intervening actions that 
interrupt the cycle of disease and death from leptospirosis of Sao Joaquim. It is 
hoped that this study can raise a possible connection between graduation studies 
and worker health institutions in an attempt to outline concrete actions of 
surveillance in workers' health in existing fairs in the country.  
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