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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo identificar problemas de saúde laborais dos 

pescadores artesanais de Vera Cruz – Bahia. No período de janeiro a abril de 2018 foram realizadas 

entrevistas com pescadores, para obter dados relativos à sua saúde e segurança do trabalho, 

utilizando um questionário semiestruturado, totalizando 57 questionários. Os pescadores 

entrevistados consideraram sua profissão perigosa sofrendo algum tipo de acidente pescando (65%), 

sendo que os riscos mais citados na atividade pesqueira foram: cortes (57,3%), naufrágios (14,6%), 

quedas (12,2%) e acidentes com peixes venenosos (9,8%). A maioria dos pescadores entrevistados 

(88%), já tiveram algum problema de saúde como dor na coluna (56%), hipertensão (37%) e 

doenças de pele (12%). Dos pescadores entrevistados, 42% não procuravam atendimento médico 

quando estavam doentes ou machucados, entretanto recorriam a medicamentos caseiros (68%). Em 

relação aos equipamentos de segurança e utensílios de proteção para sua saúde, 98% dos pescadores 

entrevistados utilizavam pelo menos um, sendo que os mais citados foram: boias salva-vidas (61%), 

coletes salva-vidas (54%) e camisas manga longa ou UV (41%). A atividade pesqueira proporciona 

vários riscos à vida e a saúde dos pescadores, estando sujeito a perigos do mar, como acidentes com 

as embarcações e ao manuseio inadequado das artes de pesca, além de problemas de pele com a 

insolação e problemas ósseos ocasionados pela má postura corporal durante a atividade. A 

importância da utilização de equipamentos de proteção individual deve ser melhor difundida entre 

os pescadores para permitir uma maior segurança e proteção na atividade pesqueira. 
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ABSTRAT: This work aimed to identify occupational health problems of artisanal fishermen from 

Vera Cruz - Bahia. From January to April 2018 interviews were conducted with fishermen to obtain 

information on their health and safety, using a semi-structured questionnaire, totaling 57 

questionnaires. The fishermen interviewed considered their profession dangerous, suffering some 

kind of fishing accident (65%), and the most cited risks in fishing activity were: cuts (57.3%), 

wrecks (14.6%), falls (12.2%) and accidents with poisonous fish (9.8%). Most of the fishermen 

(88%), already had some health problem such as back pain (56%), hypertension (37%) and skin 

diseases (12%). Among the fishermen, 42% did not seek medical care when they were sick or 

injured, however resorted to home remedies (68%). Regarding safety equipment and protective gear 

for their health, 98% of the fishermen interviewed used at least one, and the most cited were: ring 

buoys (61%), life jackets (54%) and long sleeve or UV shirts (41%). The fishing activity provides a 

number of risks to life and health of fishermen, subject to dangers of the sea, as accidents with boats 

and improper handling of fishing gear, as well as skin problems with heat stroke and bone problems 

caused by poor body posture during the activity. The importance of using personal protective 

equipment should be better disseminated among fishermen to increase safety and protection in 

fishing activity. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesca artesanal sempre teve um papel importante no litoral brasileiro, influenciando os 

costumes e a história nas comunidades dessa região, por isso pesquisadores buscam entender 

melhor atividade e seus praticantes, os pescadores artesanais (NETTO; NUNES; ALBINO, 2002). 

Além disso a pesca é responsável atualmente pela geração de milhares de empregos no país 

(DOMINGUEZ et al., 2016). 

Por definição pescador artesanal é o indivíduo que sozinho ou em parcerias, participa 

diretamente ou indiretamente da captura de pescado, utilizando utensílios aparentemente simples 

(RAMIRES et al., 2012). Estes trabalhadores não possuem nenhum vínculo empregatício o que 

tornam eles autônomos (SOARES et al., 2019), dessa forma não dispõem de norma jurídica 

específica que garanta os seus direitos a um meio ambiente de trabalho saudável e é por isso que 

eles se encontram desamparado pela lei no que se refere ao exercício do seu trabalho e ao ambiente 

em que estão expostos (CARVALHO; RÊGO 2013).  

Exercendo sua profissão, os pescadores artesanais estão sujeitos a vários tipos de acidente de 

trabalho, como: afogamentos, acidentes perfurantes e cortantes na manipulação do pescado, com os 

mais variados instrumentos de pesca, acidentes ofídicos com animais terrestres e marinhos, 

peçonhentos e urticantes (PENA; GOMES, 2014). A pesca artesanal é uma atividade perigosa, onde 

os praticantes estão expostos a vários riscos, por isso é necessário identificar estes riscos e 

compreender como atividade pode prejudicar os indivíduos, para que se possa elaborar métodos e 

equipamentos de segurança do trabalho para minimizar os riscos de acidentes e não ocasionar 

doenças laborais nos pescadores artesanais. 

Segundo Rêgo et al. (2018), o conhecimento sobre sustentabilidade da pesca artesanal, 

condições de saúde e de trabalho do pescador e sua família ainda é pouco relatado em estudos da 

saúde do trabalhador, nas suas diversas abordagens qualitativas e epidemiológicas. Obter dados 

sobre segurança e saúde de trabalho dos pescadores é fundamental para entendemos sobre sua 

profissão e riscos enfrentados pelos indivíduos na atividade, além disso essas informações 

combinadas a outros dados podem ajudar a traçar um perfil dos pescadores em suas regiões. Diante 

disto, o presente trabalho teve como objetivo identificar problemas de saúde laborais dos pescadores 

artesanais de Vera Cruz – Bahia. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado no município de Vera Cruz, Bahia, que apresenta uma área de 

299,734 km², no qual vivem cerca de 37.597 pessoas (IBGE, 2010). O município de Vera Cruz está 

localizado na Ilha de Itaparica, via terrestre distanciando-se 289 km da capital Salvador e via 

marítima a 6 km (ALVES, 2016).  

O trabalho foi realizado pelo método de pesquisa-ação, onde o entrevistador vai inseriu-se no 

ambiente dos pescadores, havendo a troca de conhecimentos e estabelecendo uma relação mútua de 

respeito e confiança, com o objetivo de obter as informações presentes no questionário (TRIPP, 
2005). Nos meses de janeiro e abril de 2018, foram realizadas entrevistas com 57 pescadores 

artesanais das comunidades do município de Vera Cruz, através de um questionário 

semiestruturado, composto de 7 questões, relacionadas aos aspectos de saúde do trabalho. 

Os dados obtidos dos questionários foram tabulados em planilhas Excel, permitindo a 

elaboração de gráficos e tabelas, através deste suporte foi permitido um panorama dos resultados e 

consequente discussão, para conclusão o trabalho. 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os pescadores entrevistados consideraram sua profissão perigosa e sofreram algum tipo de 

acidente pescando (65%), sendo que os principais riscos mais citados na atividade pesqueira foram: 

cortes (57,3%), naufrágios (14,6%), quedas (12,2%), acidentes com peixes venenosos (9,8%) e os 

demais com 2,4% cada (FIGURA 1).   

 
FIGURA 1. Frequência relativa por acidentes citados pelos pescadores artesanais de Vera Cruz, 

Bahia. 

A maioria dos pescadores entrevistados (88%), já tiveram algum problema de saúde os mais 

citados foram: dor na coluna (56%), hipertensão (37%) e doenças de pele (12%) (FIGURA 2). Dos 

pescadores que tinham alguma doença, 54% acharam que pelo menos uma dessas doenças foi 

desenvolvida por causa da atividade pesqueira. Dos pescadores entrevistados, 42% não procuravam 

atendimento médico quando estavam doentes ou machucados, entretanto recorriam a medicamentos 

caseiros (68%). No trabalho de Silveira (2014) no município de Saubara – BA, uma das doenças 

mais comuns citadas pelos pescadores foi a hipertensão, assim como registrado em Vera Cruz.  

 

FIGURA 2. Frequência relativa por problemas de saúde mais citados pelos pescadores artesanais 

de Vera Cruz, Bahia.  

No trabalho de Moreira (2016), no curso do rio Tietê – SP, todos pescadores entrevistados 

sofreram acidentes com peixes, causando lesões, e apenas 5% desses pescadores procuram um 

serviço de saúde. Enquanto que no trabalho de Freitas et al. (2018), 30% dos pescadores relataram 
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algum acidente pescando, podendo ser causados pelo mau manejo dos apetrechos de pesca, traumas 

com barco e lesões por motor do barco. 

Como em toda atividade laboral, os trabalhadores da pesca estão submetidos a riscos e 

agravos à saúde, como a fatores de risco como radiação solar, frio, calor e excesso de umidade e 

agravos a sua saúde, sendo acometidos por lesões de pele, problemas musculoesqueléticos, alergias 

e entre outras doenças (RIOS et al., 2014). 

A saúde dos pescadores artesanais encontra-se exposto aos vários tipos de riscos, a processos 

de adoecimento e de perda da vida em decorrência do trabalho. Esses ainda não possuem leis que 

protegem a sua saúde no seu ambiente de trabalho, como ocorrem com outros trabalhadores 

(CARVALHO; RÊGO, 2013). 

Em relação aos equipamentos de segurança ou proteção para sua saúde, 98% dos pescadores 

entrevistados utilizavam pelo menos um, sendo que os mais citados foram: boias salvas vidas 

(61%), coletes salva vidas (54%) e camisas manga longa ou UV (41%) (TABELA 1). Freitas e 

Rodrigues (2015), em seu trabalho em Niterói-RJ, constataram que 71% dos pescadores artesanais 

utilizavam algum equipamento para proteção individual os mais citados foram luvas (31%), capas 

(31%) e coletes (17%). 

 

TABELA 1. Frequência relativa por equipamentos de proteção e segurança citados pelos 

pescadores artesanais de Vera Cruz, Bahia. 

 

Equipamentos e utensílios (%) 

Boia salva-vidas 61 

Colete salva-vidas 54 

Camisa manga longa / camisa UV 41 

Chapéu 33 

Extintor de incêndio 30 

Capa 26 

Protetor solar 22 

Bota / sapato 17 

Calça 14 

Luvas 9 

Kit de primeiros socorros 4 

Óculos  2 

Corda 2 

 

 

 

4- CONCLUSÃO 

 

A atividade pesqueira proporciona vários riscos à vida e a saúde dos pescadores, estando 

sujeito a perigos do mar, como acidentes com as embarcações e ao manuseio inadequado das artes 

de pesca, além de problemas de pele com a insolação e problemas ósseos ocasionados pela má 

postura corporal durante a atividade. A importância da utilização de equipamentos de proteção 

individual deve ser melhor difundida entre os pescadores para permitir uma maior segurança e 

proteção na atividade pesqueira. 

Nota: % = percentual do número citações dos pescadores. 

 

Nota: % = percentual do número citações dos pescadores. 

 

Nota: % = percentual do número citações dos pescadores. 

 

Nota: % = percentual do número citações dos pescadores. 

 

FIGURA 1. As três colônias de 

pescadores do município de Vera Cruz, 

Bahia: (A) Z-8 de Conceição, (B) Z-10 de 

Cacha Pregos e (C) Z-11 de Baiacu.Nota: % 
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