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RESUMO 

 

O acesso da população rural aos serviços de saúde ainda é um grande desafio do 
Sistema Único de Saúde. A dificuldade de acesso às ações de saúde, imposta às 
mulheres rurais, está relacionada, entre outros fatores, às desigualdades das 
relações de gênero e de trabalho, às grandes distâncias entre residência ou trabalho 
e os serviços de saúde. Tendo em vista que as mulheres são a maioria da 
população brasileira e são as principais usuárias do SUS, o objetivo principal deste 
estudo visa conhecer a realidade vivenciada pelas mulheres pescadoras residentes 
no bairro Cabaraquara em Guaratuba-PR. Este estudo consiste em uma pesquisa 
qualitativa, realizada através de uma breve revisão literária e pesquisa-ação, com 
informações obtidas através de reconhecimento do território, conversas informais 
com as mulheres pescadoras residentes na região, e anotações em diário de bordo. 
Observamos que, dentre as situações enfrentadas pelas 105 famílias residentes na 
comunidade, a distância da área central da cidade é caracterizada como a maior 
dificuldade e relaciona-se a abandono no que tange ao atendimento em saúde. 
Observamos ainda que o bairro do Cabaraquara sofre com a falta de Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS), equipe de estratégia saúde da família (ESF), e local 
para atendimento de saúde próximo a comunidade. 

 

Palavras-chave: Pescadoras; Saúde da Mulher; Saúde Coletiva. 
 

 

ABSTRACT 

 

Rural population access to health services is still a major challenge for the Unified 
Health System. The difficulty of access to health actions, imposed on rural women, is 
related, among other factors, to the inequalities of gender and labor relations, the 
long distances between residence or work and health services. Given that women 
are much of the Brazilian population and are the main users of SUS, the main 
objective of this study is to know the reality experienced by women fishermen 
residing in the Cabaraquara neighborhood in Guaratuba-PR. This study consists of a 
qualitative research, carried out through a brief literary review and action research, 
with information obtained through territorial recognition, informal conversations with 
women fishermen residing in the region, and logbook notes. We observed that, 
among the situations faced by the 105 families living in the community, the distance 
from the central area of the city is characterized as the greatest difficulty and is 
related to abandonment in relation to health care. We also note that the district of 
Cabaraquara suffers from the lack of Community Health Agents (ACS), a family 
health strategy team (ESF), and a place for health care near the community. 

 

Keywords: Fishermen; Women's Health; Collective Health. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A doença não pode ser compreendida apenas por meio das medições 

fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, a dor, o 

prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece 

(CANGUILHEM; CAPONI, 1995. In: BRÊTAS; GAMBA, 2006). 
 

Essa relação é demarcada pela forma de vida dos seres humanos, pelos 

determinantes biológicos, psicológicos e sociais. Tal constatação nos remete à 

reflexão de o processo saúde-doença-adoecimento ocorrer de maneira desigual 

entre os indivíduos, as classes e os povos, recebendo influência direta do local que 

os seres ocupam na sociedade. (BERLINGUER. In: BRÊTAS; GAMBA, 2006). 

Saúde é causada pelas condições de vida e trabalho das pessoas e da população 

das comunidades. 
 

Segundo a cartilha de saúde da mulher (2004), a situação de saúde envolve 

diversos aspectos da vida, alimentação, lazer, moradia, renda e cuidados básicos 

com a saúde, onde os principais usuários do SUS são as mulheres em busca de 

atendimento para elas ou para seus filhos, familiares e até mesmo acompanhar 

vizinhos da comunidade. 
 

 Segundo Pellegrini Alberto (2007) os determinantes sócias de saúde (DSS), 

estão relacionados com as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos 

da população, estão relacionados com sua situação de saúde. Também podem ser 

considerados os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos 

e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores 

de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e 

emprego. 
 

As representações sociais são o conjunto de explicações, crenças e ideias 

comuns a um determinado grupo de indivíduos; resultam de uma interação social, 

sem perder de vista, contudo, a questão da individualidade. 
 

No Brasil, as principais causas de morte da população feminina são as 

doenças cardiovasculares, destacando-se o infarto agudo do miocárdio e o acidente 

vascular cerebral; as neoplasias, principalmente o câncer de mama, de pulmão e o 

de colo do útero; as doenças do aparelho respiratório, marcadamente as 

pneumonias(que podem estar encobrindo casos de AIDS não diagnosticados);
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doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, com destaque para o diabetes; e as 

causas externas. 
 

O acesso da população rural aos serviços de saúde ainda é um grande 

desafio do SUS. A dificuldade de acesso às ações de saúde, imposta às mulheres 

rurais, está relacionada, entre outros fatores, às desigualdades das relações de 

gênero e de trabalho, às grandes distâncias entre residência ou trabalho e os 

serviços de saúde. 
 

A maior precariedade dos serviços locais e à precária capacitação dos gestores e 

profissionais de saúde para lidar com a especificidade dos agravos decorrentes do 

trabalho no campo promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da 

cidade: implementar ações de vigilância e atenção à saúde da trabalhadora da 

cidade e do campo, do setor formal e informal; incorporar nas políticas de saúde e 

nos movimentos sociais a noção de direitos das mulheres trabalhadoras 

relacionados à saúde. 
 

Segundo estatísticas (IBGE), as mulheres vivem mais que os homens 

aumentando os desgastes físicos e emocionais por trazerem uma sobrecarga de 

funções desde a infância (BRASIL, 2009). 
 

A saúde é um conceito que vai em direção a um bem-estar global, um 

conjunto de valores que abrange uma vida saudável, solidariedade, equidade, 

democracia, cidadania e combinações de políticas públicas saudáveis criação de 

ambientes saudáveis, ação comunitária desenvolvimento de habilidades pessoais e 

reorientação do sistema de saúde. Já a Educação em saúde não pode ser reduzida 

apenas às atividades práticas que é transmitir informações e também considerar a 

importância da promoção em saúde, por esse motivo escolhemos estudar as 

mulheres pescadoras dessa região para juntas trabalharmos a promoção e 

prevenção em saúde com objetivo de conhecer e levar informações em saúde para 

essas mulheres (BRASIL, 2009). 
 

Os textos que subsidiaram essa reflexão contemplaram documentos 

considerados referência na área da promoção da saúde, como a Carta de Ottawa, 

(1986), o livro política nacional de atenção integral à saúde da mulher, entre outros 

(BRASIL,2009) 

A justificativa principal para realização desta pesquisa baseia-se em conhecer 

a realidade vivenciada pelas mulheres pescadoras residentes da região do 

Cabaraquara, Município de Guaratuba - PR, em relação ao atendimento do setor 

saúde considerando principalmente que esta comunidade está separada e distante 

da região central da cidade de Guaratuba. 
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A região do Cabaraquara ainda que pertencente ao Município de Guaratuba, 

encontra-se deslocada, sendo necessária a travessia do Ferry Boat para acesso aos 

serviços públicos de saúde. Diante disto, as pessoas residentes desta região, em 

sua grande maioria pescadores, encontram dificuldades para atendimentos de 

saúde, bem como para manutenção dos tratamentos médicos. Isto posto, incentivou 

o desenvolvimento desta pesquisa, pautada na investigação sobre o processo de 

saúde/doença dessas mulheres residentes nesta região, grande parte delas 

pescadoras. 

 
 

2 OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Este estudo tem por objetivo principal investigar a saúde das mulheres 

pescadoras residentes do bairro do Cabaraquara, na cidade de Guaratuba -PR, a fim 

de conhecer a realidade vivenciada por elas. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

● Conhecer as condições de saúde das mulheres residentes em 

Cabaraquara, Guaratuba-PR. 
 

● Verificar os níveis de acesso à saúde destas mulheres, e em que local 

é prestada esta assistência. 
 

● Verificar se as mulheres têm cuidado de sua saúde, analisar o 

conhecimento que elas possuem. 
 

● Verificar se elas têm realizado exames ginecológicos, controle de 

doenças crônicas, vacinação de campanha e de calendário de seus 

filhos em que local é realizado estes atendimentos. 

● Realizar fórum para discussão de saúde com as mulheres residentes 

em Cabaraquara, Guaratuba – PR. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

A saúde é um direito de todos e dever do estado, garantido mediante medidas 

políticas, sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1998). 
 

Os fatores condicionantes no processo de adoecimento dos profissionais da 

pesca se expressam com perfil epidemiológico composto de enfermidades 

transmissíveis e associadas às doenças crônico-degenerativas, abuso de drogas e 

aos agravos à saúde decorrentes dos processos de trabalho. A implementação de 

ações de proteção à saúde relaciona-se com a precariedade econômica, geralmente 

não existe recurso para as medidas de proteção individual e coletiva contra 

acidentes e doenças do trabalho (PENA e GOMEZ, 2014). 
 

A pesca é considerada uma atividade muito perigosa e acarreta muitas 

doenças pelo esforço repetitivo e pela falta de Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) adequado. O uso de equipamento de proteção, como capas, luvas, botas, 

colete salva-vidas, lanterna, filtro-solar, entre outros, é considerado de custo elevado 

para realidade destes trabalhadores e que por falta de informação e conhecimento 

acabam por sua não utilização. O contato direto com a umidade ocasiona doenças 

fúngicas, como candidíase, tendo em vista que o trabalho com a pesca faz com que 

estas pessoas passem horas embaixo da água. 
 

A atividade da pesca artesanal em sua grande maioria é passada de pai para 

filho, isto faz com que estas pessoas iniciem suas atividades precocemente, ainda 

na infância, o tempo de trabalho depende de fatores externos, como ciclo da maré e 

da necessidade de coletar o máximo possível de peixes, chegando a passar horas 

na função. 
 

A Constituição Federal de 1988 assegurou aos pescadores alguns direitos, 

dentre os quais o seguro acidentário, considerando a vulnerabilidade de vida em 

contextos sociais e culturais desta população. Os pescadores e pescadoras realizam 

atividades consideradas inseguras, insalubres e sem infraestrutura para proteção à 

saúde. Além disto, convivem com a degradação do meio ambiente, os territórios da 

pesca ainda são ameaçados pela expansão do turismo associado à especulação 

imobiliária e grandes projetos portuários e industriais (PENA e GOMEZ, 2014). 
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Os autores Pena e Gomez (2014 p. 4690) consideram ainda: “Nessa 

conjunção de dificuldades as ações do SUS ocorrem de forma pulverizada, sem 

considerar modos tradicionais de vida e trabalho dessas categorias profissionais.” 

Garantir o direito à saúde deste grupo populacional representa um grande desafio no 

âmbito da saúde pública. 
 

Segundo o Ministério da Saúde, pode se destacar aproximadamente 30 

patologias relacionadas a pesca, sendo as mais frequentes: Lesões por esforço 

repetitivo (LER), Câncer de pele, varizes, dermatites relacionadas a umidades, 

Doenças infecciosas e parasitárias; tuberculose; leptospirose; tétano; dengue; 

hepatite A; Dermatofitose; candidíase; verminoses, amebíases e outras patologias 

associadas à falta de saneamento e a poluição orgânica do mangue e praias; 

Rinites, asma profissional decorrente de sensibilizações às substâncias alérgicas 

presentes nos crustáceos e moluscos (OIT, 2008), envenenamento por chumbo, 

doenças descompressivas, labirintite ou vertigem, dentre outras (BRASIL, 2009). 
 

Assim sendo, pesca desenvolvida por mulheres as deixam totalmente 

desprotegidas e vulneráveis a acidentes e doenças de ordem laboral, devido ao 

esforço físico e a variação do clima a qual se submetem. 

 
 

3.1 ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF) 
 

 

A saúde da família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e é considerada uma estratégia primordial para a organização e o 

fortalecimento da atenção básica. A partir do acompanhamento de um número de 

famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada, são desenvolvidas ações de 

promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes.  

Para efetivar essas ações, é necessário o trabalho de equipes multiprofissionais 

em unidades básicas de saúde, formadas por: médico, enfermeiro, auxiliares de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião-dentista, auxiliar de consultório 

dentário ou técnico de higiene dental. 

As equipes de saúde da família estabelecem vínculo com a população, 

possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade dos profissionais com os 

usuários e a comunidade, com o desafio de ampliar as fronteiras de atuação e 
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resolubilidade da atenção. Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, 

no máximo, 4.000 pessoas de uma determinada área. 

 

3.1.1 Atividades básicas de uma equipe de Saúde da Família 
 

 

 Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os 

problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos qual a população 

está exposta; 

 Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos 

de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica, nos diversos ciclos da vida; 

 Garantir a continuidade do tratamento, pela adequada referência do caso; 

 Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à 

demanda, buscando contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando 

promover a saúde por meio da educação sanitária; 

 Promover ações Intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais 

existentes na comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas; 

 Discutir, de forma permanente, junto à equipe e à comunidade, o conceito de 

cidadania, enfatizando os direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 

 Incentivar a formação de conselheiros, e a participação ativa nos conselhos 

locais de saúde e no Conselho Municipal de Saúde. 

Além disso, tem como estratégia de trabalho: conhecer a realidade das 

famílias pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de 

suas características sociais, demográficas e epidemiológicas; as principais 

situações de risco às quais a população coberta está exposta; e prestar 

assistência integral, organizando o fluxo de encaminhamento para os demais 

níveis de atendimento, quando se fizer necessário. 

 

 

3.2 DIREITOS E LEGISLAÇÃO 
 
 
 

Segundo Aquino (1999 p. 168), a Prestação de Assistência ginecológica a fim 

de enfrentar doenças do aparelho reprodutivo, incluindo o controle de câncer de 

mama, de colo de útero e das doenças sexualmente transmissíveis – DST e AIDS; 
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Melhorar a assistência à mulher gestante nas fases do pré-natal, parto e pós-parto; 

Promovem o planejamento familiar, a partir do acesso aos meios contraceptivos, 

bem como auxiliar a mulher em casos de infertilidade e desenvolvem ações de 

caráter educativo em saúde para propiciar à mulher conhecer seu próprio corpo e 

sexualidade são ações de promoção, prevenção e proteção à saúde da mulher. 

 

O autor afirma ainda que: 
 
 

„As ações destinaram-se, prioritariamente, à promoção 

da saúde das mulheres e não apenas de seus filhos; As 

mulheres interferiram em seu planejamento, 

implantação e acompanhamento; Incorporou-se o direito 

à regulação da fertilidade como um direito social; 

Ampliou-se a visão de integralidade, presente nas 

formulações do Movimento sanitário, para incorporar a 

noção de mulher como sujeita que Ultrapassava sua 

especificidade reprodutiva, para assumir uma 

perspectiva holística de saúde; Enfatizava-se a 

dimensão educativa, pretendendo-se alterar valores e 

práticas de saúde de caráter sexista; Buscava-se 

romper com a perspectiva de programas verticais 

Centralizados para incorporar a proposta de ações 

programáticas, de caráter Horizontal e descentralizado, 

advindas das proposições da Reforma Sanitária” 

(AQUINO, 1999, p.166) 

 

 

 

No ano de 2002 criou-se a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher 

(SEDIM), que se transformou na Secretaria Especial de Políticas para Mulheres em 

2003. 

 

 

3.2.1 Políticas Públicas de Atenção Obstétrica 
 
 
 

Segundo as Leis Nº 9.263, de 13 de novembro de 1996, Artigo 3º, e Nº 

11.634, de 27 de dezembro de 2007, Artigo 1º e a Portaria 569 MS/GM 01 de junho 

de 2000, a mulher tem direito a acompanhamento especializado durante a gravidez, 
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o que inclui exames, consultas e orientações gratuitas como ao conhecimento do 

seu local de atendimento e vinculação a este para o pré-natal e parto. 
 

A gestante tem direito ao atendimento prioritário em emergências de hospitais, 

assim como em outros órgãos e empresas públicos e em bancos, garantida pelas Leis 

Nº 10.048, de 08 de novembro de 2000, e Nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

A gestante tem direito a um acompanhante, de sua indicação, durante todo o 

período de trabalho de parto, e pós-parto, baseada no amparo legal da Lei nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990 e a Portaria nº 2.418 MS/GM, de 02 de dezembro de 2005. 

A gestante tem ainda o direito de receber do pai do bebê valores suficiente 

para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez, e que sejam dela 

decorrentes, até o parto, garantida pela Lei nº 11.804, de 05 de novembro de 2008.    

 

 

3.2.2 Políticas Públicas de Atenção Clínica Ginecológica 
 

 

A mulher tem direito ao planejamento familiar, assim como a receber 

informações como métodos e técnicas para regulação da fecundidade ou prevenção 

da gravidez. O Planejamento familiar pelo SUS é garantido pela Lei nº 9.263, de 13 

de novembro de 1996. 
 

A mulher tem o direito, em toda a rede do SUS e conveniados, a realizar 

cirurgia para esterilização quando desejar, contanto que seja maior de vinte e cinco 

anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, e se em convivência conjugal, 

com o consentimento do marido. A esterilização também será possível quando 

houver risco de vida ou à saúde da mulher, amparada pela Lei nº 9.263, de 13 de 

novembro de 1996 (BRASIL,2009). 
 

Toda mulher que já tiver iniciado sua vida sexual, de qualquer idade, tem 

direito a fazer, gratuitamente na rede do SUS, o exame de colo uterino. A partir dos 

40 anos, toda mulher terá direito também à mamografia, também gratuitamente pelo 

SUS, segundo a Lei nº 11.664, de 29 de abril de 2008, que dispõem sobre a 

efetivação de ações de saúde para prevenção e tratamento do câncer no Sistema 

Único de Saúde (SUS). 
 

A mulher que, em decorrência de um câncer, tiver os seios total ou 

parcialmente retirados, tem direito à reconstrução destes por meio de cirurgia 

plástica, Lei nº 9.797, de 06 de maio de 1999, Artigo 1º (BRASIL,2009). 
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3.2.3 Saúde da mulher Adolescente 
 
 

 

Nessa etapa, são importantes as ações educativas e de redução da vulnerabilidade 

das adolescentes aos agravos à saúde sexual e reprodutiva. Assim, cabe aos serviços 

de saúde a prestação de uma assistência adequada e o desenvolvimento de ações 

educativas que abordem a suas diferenças culturais de iniciação da vida sexual e 

reprodutiva, de modo que a informação aporte maiores conhecimentos e seja mais 

resolutiva. Deve, ainda, buscar a integração das ações com outros setores, para que a 

resposta social dê conta de apoiar as adolescentes em suas decisões de autocuidado. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 

1990, estabelece no art.4.º como “dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida e à saúde...” (BRASIL,2009) 
 

No seu Título II, fixa o direito à maternidade segura e ao acesso universal e 

igualitário aos serviços do SUS. Nesse âmbito, a Lei n.º 9.263, de 12 de janeiro de 

1996, assegura o planejamento familiar como um direito de todo o cidadão, inclusive 

os adolescentes. 
 

O Ministério da Saúde vem desenvolvendo, por meio da Área Técnica de 

Saúde do Jovem e Adolescente, iniciativas integradas com a Área Técnica de Saúde 

da Mulher e intersetorialmente, ações para que a atenção à mulher adolescente 

ocorra segundo os parâmetros dos direitos sexuais e reprodutivos e da 

corresponsabilidade masculina na reprodução e na contracepção, como no 

planejamento familiar. Com a antecipação do início da puberdade, e o consequente 

decréscimo na idade da menarca, a capacidade reprodutiva se instala mais cedo e a 

competência social, para a constituição de uma família, acontece mais tarde 

provocando à maternidade precoce, considerada pela OMS toda gestação entre 11 

aos 19 anos. 
 

Por faixas de renda econômica, a PNDS 96 aponta que 

são as adolescentes mais pobres que apresentam uma 

fecundidade mais elevada (128 por 1.000 mulheres), 

enquanto a das mulheres dos segmentos de renda mais 

elevada foi de 13 por 1.000 (BRASIL,2009. 
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3.2.4 Saúde da Mulher no Climatério/Menopausa 
 
 

 

Climatério é a fase de transição entre o período reprodutivo e o não 

reprodutivo da vida da mulher, estendendo-se até os 65 anos de idade. Menopausa 

é um marco dessa fase, correspondendo ao último período menstrual; A idade média 

de ocorrência da menopausa é 50 anos. 

O climatério/menopausa não é uma doença e sim uma fase da vida da 

mulher. A maioria das mulheres passa por ela sem apresentar queixas e sem 

necessitar de medicamentos. Outras apresentam sintomas de intensidade variável e 

que são, geralmente, transitórios. Entre os sintomas que podem ocorrer no 

climatério/menopausa, alguns são devido ao brusco desequilíbrio entre os 

hormônios e outros estão ligados ao estado geral da mulher e ao estilo de vida 

adotado até então. O abuso no uso de estrógenos para os sintomas do 

climatério/menopausa acarreta sérios problemas para a saúde, e as mulheres 

devem ser corretamente informadas para que possam decidir pela adoção ou não da 

terapia de reposição hormonal.  

Com a terapia de reposição hormonal (TRH), alguns sintomas podem ser 

aliviados porém, aparecimentos de outras morbidades ex,( doenças 

cardiovasculares, osteoporose, Doenças periodontal, incontinência urinaria, câncer 

de mama, câncer de corpo Uterino, entre outras). A identificação precoce dos fatores 

de risco cardiovasculares em mulheres climatéricas contribui para reduzir a 

morbidade e a mortalidade neste grupo. 

O aumento na incidência de Doença Arterial Coronariana (DAC) na população 

do sexo feminino, principalmente no período do climatério, não é recomendado o 

tratamento TRH, para mulheres com diagnostico de problemas de coagulação, 

trombose, hipertensão arterial, doenças do coração e taxas elevadas de colesterol. 

Recomenda se a frequente realização de exames de preventivos por ex,( 

rastreamento de Câncer  exame clinico (ECM), de mamas, Mamografia, 

colpocitologia oncótica (Papanicolau) .  

A autoimagem, o papel e as relações sociais, as expectativas e projetos de 

vida também contribuem para o aparecimento e a intensidade dos sintomas. Existe 

na nossa sociedade uma discriminação sistemática contra as pessoas por sua idade 

cronológica.
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3.2.5 Política Nacional de Atenção Integrada a Saúde da Mulher 
 

 

De acordo com CAMPOS (1997), as limitações que o SUS apresenta 

precisam ser enfrentadas por meio de um movimento em defesa de políticas sociais 

e de distribuição de renda, da apresentação do SUS para a sociedade como uma 

reforma social significativa com impactos sobre o bem-estar e a proteção social e do 

seu desempenho concreto, capaz de melhorar as condições sanitárias e de saúde 

das pessoas, sendo o maior desafio com relação ao SUS. 

 

“a Política Nacional de Humanização são ações que têm 

por objetivo a superação dos principais problemas do 

sistema, sendo que no ano de 2006, foi estabelecido o 

Pacto pela Saúde, introduzindo um sentido de gestão 

pública por resultados e responsabilidade sanitária, 

aumentando a descentralização para estados e municípios, 

por meio do acordo Inter federativo articulado em três que 

representa um movimento social em defesa do SUS, no 

Pacto pela Vida, que reforça o movimento da gestão 

pública por resultados, com prioridades para a saúde do 

idoso, a redução da mortalidade infantil e materna, o 

controle das doenças emergentes ou endemias, a 

redução das vítimas por câncer de colo de útero e de 

mama, a promoção da saúde e o fortalecimento da 

Atenção Primária, e, no Pacto de Gestão que estabelece 

responsabilidades mais claras para cada ente federado, 

com regionalização integrada das ações e serviços de 

saúde” (BRASIL, 2007). 

 
 

 

O Pacto pela Saúde representa um conjunto de reformas institucionais do 

SUS pactuado entre as três esferas de gestão: a União, os Estados e Municípios, 

visando promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, a fim de 

alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. 
 

No Brasil as propostas de descentralização e regionalização vêm sendo 

experimentadas desde a Constituição Federal de 1988, atribuindo à autonomia dos 

três entes federados, porém problemas na prática de tais diretrizes influenciam 
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diretamente a necessidade do estabelecimento de mecanismos, e instrumentos de 

coordenação e cooperação que melhorem as ações intergovernamentais no setor 

saúde. 

A descentralização da gestão da saúde possui o desafio de criar mecanismos 

que na qualidade e no acesso aos serviços de saúde, comprometendo a legitimidade 

do sistema. O SUS em cenário de reforma é a política que efetiva a saúde da 

população através permaneçam acima de estruturas municipais organizadas 

superando as iniquidades de princípios da universalidade, integridade e equidade, 

enfrentando os desafios vividos. 
 

Considerando a heterogeneidade que caracteriza o País, seja em relação às 

condições socioeconômicas e culturais, seja em relação ao acesso às ações e serviços 

de saúde, compreende-se que o perfil epidemiológico da população feminina apresente 

diferenças importantes de uma região a outra do País, no processo de implantação e 

implementação da Política Nacional para Atenção Integral à Saúde da Mulher, elas 

devem ser consideradas, possibilitando atuações próximas da realidade local e 

gerando melhores resultado.  

As estatísticas sobre mortalidade são bastante utilizadas para a análise das 

condições de saúde das populações. É importante considerar o fato de que 

determinados problemas afetam de maneira distinta homens e mulheres. No caso dos 

problemas de saúde associados ao exercício da sexualidade, as mulheres estão 

particularmente afetadas e, pela particularidade biológica, têm como complicação a 

transmissão vertical de doenças como a sífilis e o vírus HIV, a mortalidade materna e 

os problemas de morbidade ainda pouco estudado. 

 

3.3 DST/HIV/AIDS 
 
 

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis estão entre os problemas de saúde 

pública mais comuns em todo o mundo. Estimativas recentes apontam para a 

ocorrência de mais de 10 milhões de novas infecções de transmissão sexual que 

podem evoluir para doenças sintomáticas, como uretrites, cervicites, úlceras e 

verrugas genitais, ou permanecerem assintomáticas. 

Isso, associado ao alto índice de automedicação, torna o problema ainda 

maior, já que muitos dos casos não recebem orientação e tratamento adequados, 
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tornando-se subclínicas, permanecendo transmissores e mantendo-se como elos 

fundamentais na cadeia de transmissão das infecções. 

São consideradas, atualmente, o principal fator facilitador da transmissão 

sexual do HIV; algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, 

podem evoluir para complicações graves e até mesmo para o óbito; durante a 

gestação, algumas podem ser transmitidas ao feto, causando-lhe importantes lesões 

ou mesmo provocando o abortamento; podem causar grande impacto psicológico 

em seus portadores, levando-os muitas vezes a tomar iniciativas equivocadas, como 

procurar assistência com pessoas sem a formação adequada, por exemplo, 

balconistas de farmácia, curandeiros, dentre outros, e mesmo adotando a prática 

inadequada da automedicação, o que é facilitado pela falta de controle na venda de 

medicamentos que existe em nosso País.  

Causam também grande impacto social, que se traduz em custos indiretos 

para a economia do país e que, somados aos enormes custos diretos decorrentes 

das internações e procedimentos necessários para o tratamento de suas 

complicações, elevam os custos totais.  

Os danos mais graves à saúde causados pelas DST, excetuando-se o HIV, 

tendem a ocorrer em mulheres e em recém-nascidos. As complicações nas 

mulheres incluem a doença inflamatória pélvica (DIP), tendo como consequência a 

infertilidade, a dor crônica, a gravidez ectópica, podendo causar a mortalidade 

materna associada e o câncer de colo uterino, pela estreita correlação dessa 

patologia com alguns subtipos do HPV e com a imunodeficiência promovida pela 

infecção por HIV. 

As complicações em recém-nascidos incluem a sífilis congênita, a infecção 

por gonococo, pela clamídia, pelo HPV, pela hepatite B e pelo HIV. São atribuídos, 

em parte, a fatores relacionados a enfermidades de transmissão sexual, um número 

crescente e significativo de neoplasias, tais como: o carcinoma hepatocelular (pela 

hepatite B), o carcinoma espinocelular da vagina, da vulva, do pênis, do ânus (por 

alguns subtipos de HPV e pela aids) e o sarcoma de Kaposi (pela AIDS). 

Assim, prevenção e controle eficazes das DST são considerados como uma 

prioridade para a promoção da saúde reprodutiva, especial HIV/AIDS é uma 

realidade mundial que vem se alastrando de modo mais expressivo ]nas regiões 

mais pobres do planeta e contribui para o agravamento da pobreza e para o 

endividamento dos países. 
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Diferentemente dos primeiros cinco anos da epidemia do HIV/AIDS, quando a 

população homossexual/bissexual masculina constituía quase que a totalidade dos 

casos, observa-se nos últimos dez anos uma mudança na dinâmica da epidemia, 

acometendo no Brasil e no mundo a população heterossexual 

 

 

3.4 ENVELHECIMENTO E SAÚDE 
 
 

 

Ao longo dos séculos o envelhecimento da população tem ocorrido de forma 

mais acentuada. No Brasil, o número de idosos (≥ 60 anos de idade) passou de 3 

milhões em 1960, para 7 milhões em 1975, e 14 milhões em 2002 (um aumento de 

500% em quarenta anos) e deverá alcançar 32 milhões em 2020. Em países como a 

Bélgica, por exemplo, foram necessários cem anos para que a população idosa 

dobrasse de tamanho. (VERAS, 2013) com o aumento da população idosa, 

consequentemente aumenta o número da demanda ao serviço de saúde, o 

crescimento da população idosa tem grandes desafiz como, por exemplo, a 

escassez ou restrição de recursos por ser uma população que consome mais 

serviços de saúde, as internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de 

ocupação do leito é maior quando comparado a outras faixas etárias. Esse fato é 

decorrência do padrão das doenças dos idosos, que são crônicas e múltiplas, e 

exigem acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicação contínua e 

exames periódicos. 

A Resolução Nº 268 de 24/01/2013 é consequência do acordo firmado entre o 

Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e 

Idosos da Força Sindical (SINDNAPI) que garante que toda pessoa tem o direito de 

envelhecer saudável. (BRASIL, 2009)O envelhecimento não e somente o que nos 

preocupa e sim o viver com saúde e dignidade, o envelhecimento deve ser com 

saúde, de forma ativa, livre de qualquer tipo de dependência funcional, o que exige 

promoção da saúde em todas as idades. Importante acrescentar que muitos idosos 

brasileiros envelhecem apesar da falta de recursos e da falta de cuidados 

específicos de promoção e de prevenção em saúde. A atual prestação de serviços 

de saúde fragmenta a atenção ao idoso, com multiplicação de consultas de 

especialistas, informação não compartilhada, inúmeros fármacos, exames clínicos e 

imagens, entre outros procedimentos. Sobrecarrega o sistema, provoca forte 
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impacto financeiro em todos os níveis e não gera benefícios significativos para a 

saúde, nem para a qualidade de vida. (VERAS, 2013) 

Entre os que estão amparados pela Resolução Nº 268 de 24/01/2013 estão 

os idosos que vivem abaixo da linha de pobreza, analfabetos, os sequelados de 

acidentes de trabalho, os amputados os idosos com síndromes demências, e para 

eles também é preciso achar respostas e ter ações específicas. A Portaria n° 2.528 

de 19 º de outubro de 2006, aprova a política nacional de Saúde com finalidade de 

manter a autonomia e a independência dos idosos direcionando medidas coletivas e 

individuais de saúde juntamente com os princípios e diretrizes do sistema único de 

saúde(BRASIL, 2009) 

 3.5 CARTILHAS DE SAÚDE DAS PESCADORAS ARTESANAIS 
 
 

 

Esta Cartilha resulta do projeto denominado “Educação em Saúde 

da(o)Trabalhadora(or) da Pesca Artesanal e Formação de Agentes Multiplicadoras 

em Participação na Gestão do SUS”. Trata-se de um projeto realizado 

conjuntamente pela Universidade Federal da Bahia/Faculdade de Medicina da 

Bahia, Departamento de Apoio à Gestão Participativa e ao Controle Social – DAGEP 

da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa – SGEP do Ministério da Saúde 

– MS e pelas organizações de pescadoras e pescadores artesanais representadas 

pela Articulação Nacional das Pescadoras – ANP e do Conselho da Pastoral dos 

Pescadores – CPP. 

 

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da 

Floresta e das Águas/PNSIPCFA, aborda os seguintes temas: significado de Saúde 

Integral e Direito à Saúde; o que é Sistema Único de Saúde – SUS e formas de 

participação no Controle Social do SUS; conhecimento e prevenção dos riscos de 

doenças do trabalho e acidentes na pesca artesanal; principais doenças do trabalho 

para pescadores artesanais; principais tipos de acidentes do trabalho; Direitos 

Previdenciários por Acidentes e Doenças do Trabalho; Vigilância em Saúde do 

Trabalhador e da trabalhadora da pesca artesanal; Saúde da Mulher Pescadora; 

Plano de Ação para melhoria da saúde das pescadoras e pescadores artesanais. 

 

Foram realizadas 11 oficinas, entre abril de 2016 e agosto de 2017, em 117 

municípios, no estado da Bahia; Pernambuco e Alagoas; Rio Grande do Norte e 
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Paraíba; Ceará; Pará; Maranhão; Piauí; Minas Gerais; Espírito Santo, Rio de Janeiro 

e Sergipe; Santa Catarina e Rio Grande do Sul; e, Paraná - cidade de Matinhos. 
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A Cartilha de Saúde das pescadoras artesanais, abordam as atividades e riscos relacionados ao trabalho na pesca 

artesanal, partindo pressuposto da prevenção em saúde, afirmam que os riscos devem ser conhecidos para serem evitados. 

Conforme quadros a seguir: 

 
QUADRO  1 – RISCOS QUIMICOS RELACIONADOS A PESCA  

 

RISCOS QUIMICOS 
 

Riscos e Atividades e situações de riscos descrita Possíveis agravos à saúde (doenças e Práticas preventivas  

classificação  acidente de trabalho) culturais e indicadas  

   tecnicamente  
     

Riscos químicos Deslocamento em barco movido a motor de Possibilidades de doenças Uso de repelentes em  

Com uso de Explosão. Respiratórias alérgicas como asma, Lugar do querosene e óleo  

Óleo diesel, Exposição aos fumos e monóxido de carbono Rinites. Diesel  

Querosene etc. Resultante da queima de lenha para o pré-cozimento O monóxido de carbono, embora Uso de fogões com  

 De mariscos. Presente em toda queima Chaminés apropriadas  

 Uso de querosene e óleo diesel como Incompleta, não parece constituir Para exaustão da fumaça  

 Repelente de mosquitos. Trata-se de práticas Risco em função da realização do   

 De proteção contra picadas de mosquitos Pré-cozimento em ambientes   

 Existentes nos manguezais, fundamentadas Abertos, geralmente nos quintais   

 No desconhecimento dos riscos dos produtos Das residências.   

 E na precariedade econômica para compra de Câncer de pele; dermatites de contato.   

 Repelentes vendidos no mercado.    

 Exposição a produtos químicos originários de    

 Indústrias próximas, que contaminam áreas de manguezais.    
     

Fonte: PENA E MARTINS (2014) apud Brasil\MS (2018). Adaptado pelas autoras (2019). 
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QUADRO 2- RISCOS DE CÂNCER DE PELE ACOMETIDO AS MULHERES PESCADORAS   
Câncer de pele 

 

Riscos e Atividades e situações de risco Possíveis agravos à saúde Práticas preventivas culturais e indicadas  

classificação descrita (doenças e acidentes de trabalho) tecnicamente.  
         

Trabalho com Exposição ao Sol/raios Infravermelho; Hipertermia,  insolação, Utilizar chapéu de palha com abas largas e protetor  

Exposição ao sol - Atividades  de  pesca  artesanal  para desidratação, síncope, Cãibras Solar; utilizar roupas de algodão que permitam a  

Radiações solares coleta de mariscos; risco presente em relacionadas à exposição ao calor e evaporação  do  suor,  e  que  protejam  inclusive  

Ultravioletas / todas as formas de pesca do Marisco, ao sol; Envelhecimento precoce da membros  superiores  e  inferiores;  evitar  uso  de  

Luminosidade tanto no arenoso da praia Quanto na pele; Distúrbios da visão roupas em poliéster ou plásticos sobre o corpo;  

Intensa pesca  no  mangue;  Na  pesca  do relacionados ao  trabalho Marítimo: utilizar sombreiros; trabalhar sempre que possível  

 marisco  no  arenoso  da  Praia,  a hipertrofia ou atrofia das glândulas Em  áreas  sombreadas;  retirar  as  crianças  da  

 luminosidade aumenta em Função: a) lacrimais; catarata; Queratites; exposição solar uso de óculos escuros sempre que  

 a  luminosidade  direta  se  soma  aos conjuntivites.    as  atividades  de  pesca e  extração de mariscos  

 reflexos da luz na água do mar e no      permitirem.  

 arenoso molhado.        

Fonte: PENA E MARTINS (2014) apud Brasil\MS (2018). Adaptado pelas autoras (2019). 
 

 

QUADRO 3 - RISCOS BIOLÓGICOS   
RISCOS BIOLÓGICOS  

Riscos/Classificação Atividades e situações de riscos descrita Possíveis agravos à saúde (doenças e Práticas preventivas culturais e  

    acidentes do trabalho) indicadas tecnicamente   

           
Riscos Biológicos, Atividade  de  pesca  e  Mariscagem  com Doenças Infecciosas e parasitárias; O  uso  de  equipamentos  de  proteção  

Especialmente permanência na água e em áreas de mangue; Tuberculose; leptospirose; tétano; dengue; Individual como luvas adequadas, Botas  

Relacionados:  Vírus, Local  de  trabalho:  mangue,  Praias,  com Hepatite A;    Dermatofitose; candidíase; especiais,   meias   e   calça   para   o  

bactérias, Fungos, possibilidade  de  contato  permanente  com verminoses,  Amebíases  e  outras  patologias Trabalho sob condições de imersão em  

Protozoários, Ovos e Águas e lama contaminados. Pelos diversos associadas à falta de saneamento e a poluição água e lama; Melhoria das condições de  

larvas de vermes em tipos  de  agentes  Biológicos;  Contato  e orgânica   do   Mangue   e   praias;   Rinites, higiene e Saneamento do ambiente;  

Geral;  PEIXES  OU manipulação  Frequente  de  crustáceos  e dermatites alérgicas, asma profissional Combate à poluição; Educação sobre os  

ANIMAIS  moluscos (caranguejos, Camarões, ostras...); decorrente de sensibilizações às Substâncias cuidados   de   Higiene   pessoal   e  

MARINHOS Algumas áreas de manguezais estão poluídas alérgicas   presentes   nos   crustáceos   e ambiental; Manter vacinas,  
VENENOSOS. pelos dejetos orgânicos oriundos de esgotos moluscos (OIT, 2008).   principalmente a de Tétano atualizada.  

  sanitários de regiões Metropolitanas.         

Fonte: PENA E MARTINS (2014) apud Brasil\MS (2018). Adaptado pelas autoras (2019). 
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  QUADRO 4 - LESÕES POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT)   
      

  Ler: Lesões por esforço repetitivo   
      

Riscos/Classificação Atividades e situações de risco descrita Possíveis agravos a saúde (doenças Práticas preventivas culturais e  

   e acidentes do trabalho indicadas tecnicamente  
     

Esforço físico como Levantamento  e  movimentação  de  peso  excessivo Doenças da coluna como lombalgias Reduzir a jornada de trabalho;  

Levantamento e  (pescado; De esforço; Realizar pausas nas atividades  

Transporte de peso e Equipamentos de pesca; transporte Doenças musculoesqueléticas ou Com movimento repetitivo;  

Movimentos repetitivos Manual de mariscos e peixes; barco; etc.); LER (Lesões por Esforços Repetitivos) Fazer uso de carro de mão,  

(Limpar peixes, Transporte de baldes contendo Mariscos ou peixes; Como síndrome do túnel do carpo, Bicicleta, ou outro meio que  

mariscos,  Limpeza  e  beneficiamento  de  peixes  e  Cata  de Tendinites, tenossinovites, bursites, Reduza o peso do marisco ou  

Reparo de redes, mariscos; debulhar mariscos; E outras; Peixe;  

Atividade   de remar Atividade de remar e canoas e barcos; Traumas e enfermidades dentárias Alternar as posturas durante o  

etc.);  Fiação  e  tecelagem  artesanal  de  rede  de  pesca; (Atividade de prender a rede entre Trabalho;  

Chamado de risco manutenção mecânica de Equipamentos; etc. Os dentes); Dar preferência por manusear  

Ergonômico  Realização de movimentos repetitivos em excesso em Deformidades ósseas relacionadas O marisco ou peixe em mesas,  

  qualquer  atividade  Da  pesca  -  exemplos:  cavar  o Ao trabalho para as crianças e Sentadas, mantendo a coluna  

  arenoso Da praia em busca dos moluscos; Adolescentes que trabalham muito E os braços apoiados;  

  Idem para golpear as rochas onde se fixam mariscos; Nas atividades de pesca. Alongar o corpo (braços,  

  golpear arbustos do manguezal em que se fixam os  Pernas, coluna) sempre que  

  Mariscos; limpeza dos mariscos para O pré-cozimento;  Possível.  

  retirada  de  alguns  Mariscos  das  suas  conchas  de    

  proteção (Exoesqueleto) para pré-cozimento.    
      

Fonte: PENA E MARTINS (2014) apud Brasil\MS (2018). Adaptado pelas autoras (2019)
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3.5.1 Direitos Previdenciários das Pescadoras e Pescadores Artesanais 
 
 

 

• Identificar-se sempre como pescadora em todos os serviços de saúde para 

que seja registrado o atendimento e posteriormente notificado ao sistema de 

informação do SUS – SINAN. 
 

• 2. Se for o caso de acidente de trabalho ou doença do trabalho, deve ser 

emitida a CAT caracterizando o trabalhador (a) como pescador (a) artesanal. 

Promover discussões com Colônias de Pescadores, Associações, Sindicatos 

e demais entidades nas comunidades de pescadores sobre a importância de 

ter como prática rotineira a identificação da pescadora e pescador em todos 

os serviços de saúde. 
 

• 3. Realizar discussões nas comunidades pesqueiras para que SEMPRE seja 

emitida a Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT - em todos os casos 

de doenças ou acidentes do trabalho; treinar em todas as comunidades 

pesqueiras pessoas para que sejam capazes de emitirem CAT pela Internet 

ou com formulários comprados nas papelarias (ou mesmo impressos pela 

INTERNET) sem que cobrem por este serviço; procurar entidades sindicais, 

associações ou Colônias de Pescadores para fazer com que disponham de 

pessoas que saibam emitir CAT sem cobranças abusivas. 
 

• 4. Utilizar o manual de preenchimento da CAT - atendo para as partes de 

Segurado Especial. 

 

 

Quando se fala de doenças e acidentes do trabalho, a principal preocupação 

é evitar esses sofrimentos. Ninguém quer adoecer, sofrer mutilações e até mesmo a 

morte em algumas situações graves. Por isso, a prevenção é essencial. 

O SUS tem importante ação na prevenção para todas as doenças, a exemplo 

dos programas de vacinação, prevenção de cânceres etc. 

O SUS tem também um setor que atua na prevenção de acidentes e doenças 

do trabalho. Chama-se de Vigilância em Saúde do Trabalhador, que é parte de 

Vigilância em Saúde em geral. Os principais órgãos do SUS que atuam na Vigilância 

em Saúde do Trabalhador são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, 

chamados de CEREST. 

 

Estes serviços têm a obrigação de agir na prevenção de doenças e acidentes do 

trabalho.  
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Existe sempre um CEREST que atende comunidades de pescadores e que deve 

ser procurado pelas pescadoras para ajudar na prevenção de doenças e acidentes do 

trabalho, além de melhorar os serviços de saúde junto às comunidades pesqueiras. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Este estudo é uma pesquisa qualitativa, realizada através de uma breve 

revisão literária e pesquisa-ação, com informações obtidas através de 

reconhecimento do território, conversas informais com as mulheres pescadoras 

residentes do bairro Cabaraquara em Guaratuba – PR, e anotações em diário de 

bordo. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA 

 
 

 

A pesquisa-ação surge como nova proposta metodológica, dentro de um 

contexto caracterizado por várias preocupações teóricas e práticas que incidem na 

busca de novas formas de intervenção e investigação, na década de 1960, 

privilegiando a participação em vista da transformação da realidade. 

Segundo os autores, Kemmis e Mc Taggart (1988, apud ELIA e SAMPAIO, 

2001, p,248) conceitua pesquisa-ação por uma forma de investigação baseada em 

uma autorreflexão coletiva empreendida pelos participantes de um grupo social de 

maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais e 

educacionais, dando autonomia do trabalho. O aspecto inovador da pesquisa-ação 

se deve principalmente a três pontos: caráter participativo, impulso demográfico e 

contribuição à mudança social. 

A metodologia participativa e de pesquisa-ação adquire nesse contexto as 

características de um método flexível para o projeto com equipes interdisciplinares em 

contato direto com grupos da população ou das comunidades interessadas na 

resolução dos problemas detectados. 

Tal metodologia é objeto de experimentação tanto no plano do conhecimento quanto 

no da prática social. Os projetos orientados pela metodologia de pesquisa- ação devem 

ser objeto de um rigoroso controle ético (interno e externo) antes, durante e depois de 

sua realização (THIOLLENT, 2005a) 
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4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

Este trabalho realizou-se em três etapas: 
 

1 - Breve revisão literária utilizando artigos científicos, políticas públicas e cartilhas do 
 

Ministério da Saúde. 
 

2 - Pesquisa de campo com registro em diário de bordo e contato com as 

pescadoras, buscando compreender e familiarizar com as atividades laborais 

desenvolvidas e a realidade do atendimento de saúde desta população. 
 

Partindo do pressuposto de: “Deixar-se penetrar por todos os sentidos” e 

partilhar seus caminhos diários. “Investigar uma realidade social não se esgota com 

a aplicação de instrumentos de pesquisa, mas requer também a observação 

sistemática de tudo quanto se refere às atividades dos homens concretos em 

relação com a natureza e em mútua relação” (PINTO,1988. Não paginado). E, 
 

3 - Fórum sobre Saúde da Mulher, realizado com as mulheres residentes da região 

do Cabaraquara. 
 

Com base nos dados obtidos verificou-se as principais dificuldades 

encontradas por estas mulheres no acesso a consultas, exames e tratamentos de 

saúde no bairro Cabaraquara da cidade de Guaratuba-PR. 
 

As informações obtidas serão utilizadas apenas para pesquisas acadêmicas 

sem identificação dos sujeitos. As pessoas participantes deste estudo tiveram o livre 

direito de escolha, sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude, mentira, 

coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior, baseado nas diretrizes 

contidas na resolução CNS nº466/2012, MS. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO ESTUDADO 

 
 

4.3.1 O Município de Guaratuba: aspectos históricos e atuais 
 

 

O Município de Guaratuba teve início quando o governador da capital de São 

Paulo Dom Luiz Antônio, no ano de 1765 achou que deveria ser criado entre o Rio 

São Francisco e a Vila de Paranaguá um povoado pois lá havia minas de ouros, uma 



 

 

35 

 

 

boa entrada de barra e abundância em peixes e assim se tornado um ponto 

fundamental para sua defesa (Mafra, 1952), e desta forma foi feito, convidou 200 

casais para que fizessem o plantio no local. 

No ano de 1771, Guaratuba foi elevada a Vila de São Luiz de Guaratuba da 

Marinha, ali já havia algumas casas, a igreja matriz a qual começou a ser construída 

em 1768, tendo com sua padroeira Nossa Senhora do bom Sucesso, a noite eram 

acesas fogueiras para que servisse de iluminação para os moradores. Porém, os 

primeiros habitantes de Guaratuba foram os índios carijós que viveram por séculos 

até a chegada dos primitivos povoadores (Mafra, 1952). 

Os relatos históricos informam que os carijós (pertencentes à grande família 

Tupi-Guarani) tinham intensa relação com a costa, principalmente por meio da pesca 

(IPARDES, 2001). 

A personalidade mais influente deste período sendo ela o eixo principal para o 

crescimento da vila foi o Capitão Miguel de Miranda Coutinho responsável pela 

administração área comercial e agrícola. Depois de sessenta anos da sua fundação, 

Guaratuba ainda não contava com uma escola, por volta de 1830, “o pessoal da 

Governança” começou a mobilizar-se e somente em julho de 1838 nomeou-se o 

primeiro professor de Guaratuba: João Francisco de Sant‟Ana Neves e em 1848 a 

primeira professora: Ana Maria de Freitas. 

Em 1847 a farinha de mandioca foi exportada (pelas famílias Miranda, Rocha 

e Neves) em grande quantidade para Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e Rio 

Grande do Sul. Cobravam-se vinte réis por alqueire de farinha exportada. Em 1895, 

na arrecadação da vila sobre imposto de exportação se destacou a arrecadação 

sobre o arroz pilado, a aguardente, as esteiras de Peri, se concluindo então que 

havia mais comércio na zona rural do que na sede do município. 

E trazendo para os dias de hoje vemos o bairro de Cabaraquara que é o 

universo de pesquisa, que está localizado do outro lado da baia de Guaratuba, 

porém pertence ao Município. A partir dos anos 60 foi aos poucos se transformando 

em uma comunidade, no início com poucas famílias e em sua maior parte tendo 

como renda principal a pesca onde era feita através de barcos a remo de um modo 

muito artesanal sendo este modo suficiente para alimentar as famílias ribeirinhas.
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FIGURA 1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE GUARATUBA 

 

 

Fonte: Google Maps (2019). 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 RESULTADOS DE CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 
 
 
 

TABELA 1 - CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO CABARAQUARA POR FAMÍLIAS 
 

82 Famílias com pai e mãe 
  

17 Famílias só com mãe 
  

2 Famílias só com pai 
  

105 TOTAL 
  

FONTE:  AS AUTORAS (2019) 
 
 

 

TABELA 2 - CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DO CABARAQUARA POR FAIXA ETÁRIA 
 

145 Crianças\adolescentes 0 a 18 anos 
  

35 Idosos (homem e mulher) 
  

 FONTE:  AS AUTORAS (2019) 
 

 

Destes 35 idosos 23 possuem diabetes e hipertensão arterial. Essa população 

idosa tem dificuldades de locomoção para chegar a Unidade de saúde da Prainha 

onde são realizados os atendimentos quinzenalmente por motivos de deslocamento, 

a equipe se desloca do bairro do Caieiras para realização desses atendimentos (a 

distância aproximada é de 2,9 km) o que dificulta o acesso a pessoas idosas e com 

problemas crônicos e que dependem de vizinhos para leva-los. 

 

Para dispensão dos medicamentos os moradores tem que atravessar o ferry 

Boat e ir até a farmácia do SUS para retirada desses medicamentos, percorrendo 

aproximadamente mais 8,9 km o que faz com que muitos desses idosos e familiares 

deixem de tomar os medicamentos ou acabam tendo que comprar e pedem para o 

motoboy levar até eles gerando um custo de aproximadamente sete reais pela 

entrega, somando ao custo do medicamento. 

 

Ou seja, essas famílias sofrem pela distancia e pela falta de atendimento e 

por não terem um ACS que possivelmente poderia fazer um acompanhamento 
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mensal com essas famílias e idosos hipertensos e diabéticos e para assim fazer a 

entrega dos medicamentos. 

 

 

5.2 RESULTADOS DA ENTREVISTA – DIÁRIO DE BORDO 
 
 

 

Entrevista moradora 1 
 

 

A moradora 1 relata que dentre as principais dificuldades encontradas 

relacionam-se a conseguir assistência à saúde. A entrevistada atua na coordenação 

da associação de mulheres do Cabaraquara. A moradora não pratica atividade 

laboral relacionada a pesca, porém o marido é pescador. A moradora 1 relata ainda 

que: “...eu tenho um filho com TDHA que precisa de medicamento Ritalina que não é 

fornecido pelo SUS tenho que comprar todos os meses e para conseguir a guia 

tenho que passar por consulta aqui na comunidade mesmo e depois me deslocar até 

o centro de Guaratuba, onde tem que passar o ferry e depois subir o morro para ter 

acesso a farmácia local e para pegar os demais remédios que são fornecidos pela 

saúde e faço todo esse trajeto de bicicleta. 

 

 

Entrevista Moradora 2 

 

 

A moradora 2 relata que pesca desde os 18 anos o que dá aproximadamente 

40 anos na atividade da pesca, conta ainda que antigamente a pesca era a remo e 

que ficavam horas no mar. Ela saia as 08:00 quando a maré baixava e só voltavam 

as 15:00, nos relata que para caçar marisco tem que entrar na lama, conta que usa 

repelente apenas e que cortava as mãos ao colocar na lama. Falou também sobre 

os problemas de saúde que são problemas ginecológicos por ficar muito tempo na 

lama e em contato com a água, e que tem hipertensão e já fez cateterismo. Diz ter 

muita dificuldade de realizar exames pela distância dos serviços de saúde e também 

para pegar medicamentos de uso contínuo. 
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Entrevista moradora 3 
 
 
A moradora 3 relata que é hipertensa e diabética, que pesca a mais de 30 

anos e ainda mesmo já tendo uma idade mais avançada ajuda o marido. Ela relatou 

que encontra dificuldades de ir até a unidade da prainha pois depende dos filhos para 

leva-la, reclamou que não tem ACS com frequência e que preferia quando o médico 

passava uma vez  por mês na comunidade e fazia atendimento no salão da igreja 

adventista do local.   

 

5.3 FÓRUM DE SAÚDE DAS MULHERES (CABARAQUARA) 
 
 

 

Realizou-se no dia 14-05-2019 as 18:00 horas fórum com o tema “Saúde da 

Mulher” no salão da igreja adventista situada na comunidade do Cabaraquara, com a 

presença dos professores do curso de saúde coletiva Neilor Kleinubing e Anielly 

Dalla Vecchia, sobre o tema Saúde das mulheres. 
 

Abordou-se assuntos como, realização do exame preventivos de colo de 

útero, vacinação, gestação e acompanhamento pré-natal, entrega de medicamentos 

com mais facilidade para a comunidade e a dificuldade de acesso quando precisam 

de uma emergência como ambulância, dentre outros. 

 

 

FIGURA 2 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO FORÚM SAÚDE DA MULHER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: AS AUTORAS (2019) 
 

Demonstração de uma gravidez gemelar e orientação da importância do exame 

ginecológico e pré-natal 
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FIGURA 3 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EXPOSIÇÃO DE PEÇAS DA ANATOMIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: AS AUTORAS (2019) 
 
 
 
 

FIGURA 4 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EXPOSIÇÃO DE PARTO NATURAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONTE: AS AUTORAS (2019) 
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Pode-se observar que as mulheres pescadoras residentes na comunidade do 

Cabaraquara, encontram inúmeras dificuldades em relação aos atendimentos 

básicos de saúde, bem como realizar exames, consultas e acesso a medicamentos 

de uso contínuo. 
 

Os relatos das moradoras do cabaraquara mostram ainda a difícil realidade 

que elas encontram para atendimento de possíveis emergências, pois a ambulância 

da secretaria municipal de Guaratuba tem difícil acesso e demora para realizar o 

atendimento, tem que atravessar o Ferry Boat para poder chegar no bairro do 

Cabaraquara, e o serviço de saúde de Matinhos alega que o bairro pertence ao 

Município de Guaratuba e que não compete a eles realizar o atendimento. 
 

Diante deste impasse, a comunidade encontra-se praticamente sem 

atendimento médico de urgência e emergência, e com acesso difícil e limitado a 

atendimentos da rede de atenção básica e Estratégia Saúde da Família.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Concluímos que, a realidade vivenciada pela comunidade do Cabaraquara, 

composta por pessoas idosas, crianças, e famílias com subsistência baseada na 

pesca que já tem a probabilidade de risco de contrair doenças como fungos, câncer 

de pele, LER e riscos biológicos por estarem em contato com a água da Baia, pela 

falta de orientação e dos cuidados devidos dos ACS, que possivelmente poderiam 

levar os medicamentos a essas idosas e crianças que necessitam de remédios 

controlado. 
 

Ao analisar os dados obtidos e pesquisa de artigos publicados sobre a 

região do Cabaraquara, é possível perceber que a maior dificuldade, é a escassez 

de serviços e assistência à saúde, falta de ações que viabilizem a promoção da 

saúde e prevenção de doenças e agravos na comunidade, bem como locais 

adequados e equipados para o atendimento especializado, podemos citar um local 

para coleta de exames preventivos, farmácia, sala de vacina, local para aferição de 

pressão e controle de glicemia, sala de curativo, garantia e eficácia de tais serviços, 

promovendo assim o fortalecimento e a promoção da educação e promoção da 

saúde da mulher. 

Levando em consideração a importância do profissional que tenha por objetivo garantir 

os direitos das mulheres, nota-se a inexistência de profissionais com esta prioridade na 

comunidade do Cabaraquara. 

 
 

6.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Recomendamos uma melhor análise para juntos pensarmos em ações e projetos que 

viabilizem melhorias nesta comunidade lutadoras que está esquecida as margens de 

uma cidade linda e acolhedora. 
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