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RESUMO 
 

O câncer de pele é um problema mundial e apresenta as maiores taxas de incidência dentre 

todos os tipos de neoplasias. A exposição solar prolongada durante a vida aumenta a 

probabilidade da ocorrência desse tipo de câncer e a prevenção deste fator de risco exige a 

identificação dos sujeitos mais expostos ao sol, já que se mostra um fator de risco 

modificável. Os pescadores expõem-se ao sol diariamente por várias horas para realizar suas 

atividades de trabalho, pertencendo a um grupo que pode apresentar grande risco para ter 

algum tipo de câncer de pele, melanoma ou não-melanoma.  Para garantir ações educativas de 

promoção à saúde e prevenção de neoplasias cutâneas eficazes, é necessário conhecer o 

público-alvo, o modo como vive, onde vive, suas condições sociais, de trabalho, financeiras E 

clínicas. Tem - se como objetivo geral conhecer os aspectos sócio-demográficos e clínicos de 

pescadores de uma comunidade no bairro de Jurujuba, tendo em vista a sua qualidade de vida; 

e como objetivos específicos descrever aspectos sócio-demográficos e clínicos de pescadores 

desta comunidade por meio de aplicação de questionário, avaliar a qualidade de vida deste 

grupo de trabalhadores, por meio de aplicação do questionário SF 36 e contribuir para o 

planejamento de ações educativas participativas relativas à promoção e à prevenção de lesões 

cutâneas neoplásicas. Trata-se de um estudo de caso único, descritivo, transversal com 

abordagem quantitativa. Para a coleta dos dados, foi realizado um encontro com os pescadores 

no bairro de Jurujuba, o qual é habitado por uma grande comunidade pesqueira do município 

de Niterói. Os pescadores responderam a dois questionários distintos: um com questões sócio 

demográficas e clínicas, e outro sobre sua qualidade de vida. A partir da análise dos dados 

emergiram as seguintes categorias: I - Perfil sócio-demográfico e clínico dos pescadores de 

Jurujuba; II – Perfil da Qualidade de Vida Relacionada à Saúde segundo o questionário SF 36. 

Os resultados levantados favoreceram uma visão ampla do perfil destes pescadores e o 

conhecimento da população pesqueira de Jurujuba para o planejamento de ações educativas 

de promoção à saúde e prevenção do câncer de pele. Espera-se, assim, que este estudo 

estimule a discussão sobre este tema e que seja um ponto de partida para o estabelecimento de 

um plano de ações para a promoção à saúde, visando também a melhoria da qualidade de vida 

dos pescadores e a prevenção de neoplasias cutâneas, aprimorando o processo de cuidar e 

educar em saúde. 

  

Descritores: Neoplasias Cutâneas, Pescadores, Qualidade de Vida, Perfil Sócio-Demográfico 

e Clínico, Enfermagem 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA, OBJETO E PROBLEMA DE PESQUISA 

O câncer é um problema de saúde pública mundial, sendo responsável por 

aproximadamente 13% das causas de óbito de todo o mundo, e sua incidência cresce em 

um ritmo que acompanha o envelhecimento populacional, demandando uma atenção 

adequada aos seus portadores. Dessa forma, ao se levar em consideração mudanças na 

pirâmide populacional e o aumento da expectativa de vida da população, pode ser 

identificado um aumento expressivo em sua prevalência (Instituto Nacional do Câncer, 

2008).  

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) indicam que, em 2004, houve a 

ocorrência de quase 165 mil mortes ocasionadas por câncer e a estimativa para 2012, 

incluindo o câncer de pele não-melanoma, foi de mais de 518 mil casos novos. Tais 

informações nos mostram um aumento considerável, ao serem confrontados com os 

dados de 2006, que estimavam 472 mil casos novos. Essa elevação pode ser melhor 

explicada pelo processo de envelhecimento da população (INCA, 2008). 

De acordo com  o Instituto Nacional do Câncer (2008), as neoplasias cutâneas estão 

fortemente associadas à exposição actínia, em especial os raios ultravioletas, mas também 

ao fenótipo do indivíduo, história familiar e melanoma ou não melanoma prévio.  Cerca 

de 90% desses cânceres desenvolvem-se em regiões do corpo expostas ao sol. As pessoas 

de pele clara, que sofrem queimaduras solares com mais facilidade, têm um risco 

aumentado de desenvolver câncer de pele, em contrapartida a incidência em negros é 

muito mais baixa. (INCA, 2008) 

Profissões que expõem os trabalhadores à intensa radiação solar, como 

pescadores, agricultores, trabalhadores da construção civil e mineração a céu aberto e 

marinheiros, por exemplo, têm taxas de incidência de câncer de pele mais elevadas do 

que a população em geral ou trabalhadores de outras profissões menos expostos à 
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radiação actínica. (BRASIL, 2001), além do comprometimento da qualidade de vida, há 

também a falta de informação sobre tais riscos. 

Diariamente, centenas de pescadores moradores da comunidade do entorno da 

Baía de Guanabara com seus barcos e apetrechos, retiram desse ecossistema o seu 

sustento e de suas famílias.  (ROSA E MATTOS, 2010). Considerando a exposição diária 

desses pescadores à radiação solar intensa, podemos  inseri-los em um grupo mais 

propenso à neoplasias cutâneas, e também como uma exposição ocupacional, a qual não 

pode ser evitada já que todos trabalham durante o dia, porém o risco de câncer de pele 

pode ser evitado.  

Na comunidade de pescadores de Jurujuba, ainda que hoje se apresente reduzida 

quantitativamente em relação à tradição e ocupação do bairro, muitos continuam a manter 

a pesca como atividade laboral principal para o sustento de sua família. (RITTER, 2007) 

De acordo com Ramalho e colaboradores (2004)1
 apud Rosa & Mattos (2010), a 

atividade informal desenvolvida por eles apresenta uma situação de extrema 

precariedade,  deixando-os  totalmente  desprotegidos.  Eles estão sujeitos a riscos de 

acidentes e doenças, devido  ao  grande  esforço  físico  a  que  se  submetem,  variações 

climáticas,  prolongada  exposição  ao  sol  e  contato  com  agentes  patológicos  num 

ambiente  sem  saneamento.  Esta situação tem se generalizado no país, indicando uma 

transformação do trabalho do homem, principalmente nas grandes metrópoles. 

Nos textos da Organização Internacional do Trabalho (OIT), citados por 

Parmeggianni (1989), já se apontavam várias enfermidades relativas ao trabalho com a 

pesca, como bursites, tenossinovites, doenças do aparelho digestivo, tensão nervosa, 

excesso de consumo  de  álcool  e/ou  fumo,  provocando enfermidades  respiratórias, 

                                                           

1

  RAMALHO, J.P., ARROCHELLAS M.H., organizadores. Desenvolvimento, subsistência e trabalho 

informal no Brasil. São Paulo: Cortez; 2004.  
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sinusites, cáries dentárias, dermatites originadas pelo contato com óleo diesel e perda de 

audição, provocada pela exposição a níveis de ruído excessivos.  

Trata-se de um estudo sobre aspectos sócio-demográficos e clínicos e qualidade 

de vida de pescadores moradores do bairro de Jurujuba – Niterói – RJ, tendo em vista o 

planejamento de ações de promoção e prevenção de neoplasias cutâneas.  

A presente pesquisa está vinculado a um projeto de pesquisa mais abrangente 

denominado Inovação em Enfermagem no Tratamento de Lesões  Tissulares- 

sistematização,  inclusão  tecnológica  e  funcionalidade,  beneficiado  na  chamada 

pública    MCTI/CNPq/MEC/Capes  –  Ação  Transversal  n°6/2011  – Casadinho/Procad. 

Esse projeto articula o Programa de Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em 

Saúde  (MACCS/EEAAC/UFF)  numa  ação  transversal  com  o Programa Consolidado 

PROESA – USP.  

Essa pesquisa está também relacionada à dissertação  de mestrado intitulada 

“Risco e Prevenção de Neoplasias Cutâneas Não-Melanoma: educação popular com 

pescadores”, em desenvolvimento no MACCS. Ressalta-se que o estudo em tela está 

vinculado ao Núcleo de Estudos em Fundamentos de Enfermagem (NEFE) da EEAAC-

UFF e ao projeto de extensão “Educar para Melhor Cuidar: Uma Cartografia das 

Necessidades de Saúde dos Usuários da Policlínica Comunitária de Jurujuba” ligado à 

PROEX/UFF, vinculado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na 

Enfermagem (NECIGEN). 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

A motivação para este estudo surgiu da observação durante o ensino-teórico 

prático em disciplinas da graduação, onde tivemos a oportunidade de atuar diretamente 

no cuidado de pessoas que vivem com o diagnóstico de neoplasia. Nesta ocasião, 

sentimos falta de aprofundamento em relação às questões sobre os aspectos de promoção 

e prevenção deste agravo, na forma de educação em saúde. Em geral, o assunto relativo 
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às neoplasias não é tão discutido durante o curso de graduação tampouco fora do cenário 

hospitalar. 

A partir daí, surgiu uma inquietação a respeito dos grupos populacionais que não 

tem acesso à informações sobre neoplasias E/ou que não frequentam regularmente os 

serviços de saúde por inúmeras razões. Tal situação pode afetar sua qualidade de vida, 

assim como as condições sociais e de trabalho. Assim, foi escolhida a profissão de 

pescador, uma vez que este profissional além de estar exposto às várias patologias 

epidemiológicas, como o contato com a água contaminada, por exemplo, está também 

exposto aos raios solares diariamente e durante toda a jornada de trabalho. 

 

1.3 QUESTÃO DE PESQUISA 

Quais os aspectos demográficos e aspectos de saúde dos pescadores da colônia de 

Jurujuba e qual a apresentação da qualidade de vida desse grupo populacional 

específico? 

 

1.4 HIPÓTESES 

 H1 – A maioria dos pescadores apresenta ou já apresentou neoplasias cutâneas ou 

lesões pré-cancerígenas, uma vez que se expõem ao sol mais frequentemente do que a 

população em geral e não utiliza o protetor solar ou utiliza incorretamente. 

H2 - A qualidade de vida dos pescadores da colônia de Jurujuba se apresenta 

prejudicada, justificando-se pela informalidade das suas condições de trabalho e 

consequente instabilidade financeira e dos aspectos de saúde. 

1. 5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo Geral  
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- Conhecer os aspectos demográficos e aspectos de saúde dos pescadores de uma 

comunidade no bairro de Jurujuba, tendo em vista a sua qualidade de vida. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

- Descrever aspectos demográficos e aspectos de saúde dos pescadores desta 

comunidade por meio de aplicação de questionário; 

- Avaliar a qualidade de vida deste grupo de trabalhadores, por meio de aplicação do 

questionário SF 36. 

1.6 RELEVÂNCIA 

A partir do entendimento de que as águas poluídas e a  exposição  excessiva ao sol  

podem  veicular diversas  doenças  e  também do princípio de que  saúde  pública  de  

acordo  com Winslow  apud  Dacach  (1990)2, define-se dentre outras, como a ciência e a 

arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde através de esforços 

organizados da comunidade no sentido de realizar a prevenção de lesões cutâneas;  a  

pesquisa em tela trará grande  contribuição  para  a  saúde  de  pescadores  do  Município  

de Niterói.    

O estudo possui pertinência científica e social à medida que contribui para o  

aprofundamento do conhecimento  sobre o  impacto destes  agentes  ambientais, como já 

dito, a exposição excessiva ao sol e as águas poluídas  nos  processos  neoplásicos 

cutâneos,  além  de  favorecer  o planejamento  de  tecnologias  assistências  e  

educacionais  em  saúde  tendo  em  vista  a prevenção e o cuidado de lesões cutâneas e 

consequente, melhoria da qualidade de vida deste grupo de trabalhadores.  

Tal pertinência científica se amplia ao refletirmos sobre a consulta de artigos 

realizada previamente nas bases internacionais. Nessa busca foram utilizados os seguintes 

descritores: pescadores, qualidade de vida e neoplasias cutâneas, exposição solar. 

                                                           
2

¹ WINSLOW, C.E.A. The untilled fields of public health. Science, 1920; 51(1306):23-33 
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Observou-se que foram encontrados poucos artigos, além do tempo de publicação que 

excede 5 anos. As bases pesquisadas foram Medline, Pubmed e Biblioteca Virtual da 

Saúde (BVS – Bireme), e ao total foram encontrados 4 artigos, com o filtro de inclusão 

para língua inglesa, além da língua portuguesa. 

Este estudo favoreceu ainda a criação de estratégias para subsidiar a clínica do 

cuidado em enfermagem, principalmente entre os núcleos de pesquisa NECIGEN e 

Projeto Casadinho, numa perspectiva que amplia a atuação do enfermeiro, envolvendo 

trabalhadores, territórios e outros aspectos da promoção e reabilitação da saúde.  Além 

disso, favorecerá o desenvolvimento de ações no que se refere à prática de ensino e do 

cuidado voltado para melhoria da qualidade de vida, por meio da construção de propostas 

clínicas tendo em vista o aspecto legal, técnico-científico e o impacto social da 

enfermagem na sociedade. 

Diante dos resultados deste estudo, foi possível conhecer uma parte da 

comunidade residente de Jurujuba, que também utiliza os serviços da Policlínica 

Regional de Jurujuba e do Módulo de Médico de Família, atuando como um 

complemento aos objetivos do projeto Educar para Melhor Cuidar, executado no mesmo 

bairro, além do levantamento de necessidades destes pescadores que contribuirá muito 

para as futuras ações de educação em saúde para cuidar desta população em específico. 

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

Diante da motivação profissional, visando  integrar  atividades  de graduação com 

de pós-graduação e obtermos dados objetivos para realização de estudos e  intervenções,  

foi decidido  elaborar  a  presente  pesquisa  voltada  para  a  caracterização clínica-

demográfica e avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde destes pescadores, 

tendo em vista a promoção e prevenção de neoplasias cutâneas. 

A pesquisa focou-se na qualidade de vida, entendendo que a assistência em saúde 

tem um papel crucial nesse processo. Assim, acontece a relação entre qualidade de vida e 

cuidado em saúde, no qual o agir dos enfermeiros tem uma função essencial na promoção 

e prevenção da saúde.   
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Já há algum tempo o estudo da qualidade de vida vem despertando interesse nos 

pesquisadores no campo da saúde, pois se percebe que a forma de vida do sujeito está 

diretamente relacionada à sua saúde ou sua doença. Todavia, qualidade de vida tem que 

ser entendida e analisada em seu contexto social, que se desdobram nas condições 

ambientais, na biologia humana, na qualidade dos serviços de saúde, que são 

componentes determinantes da saúde (TEIXEIRA, 2006; SABÓIA, 1997), hoje 

chamados determinantes sociais da saúde. 

O cuidado da prevenção para pessoas que vivem com neoplasias cutâneas de 

qualquer etiologia é um ramo de atuação  da  Enfermagem  e  requer  intervenções  

fundamentadas cientificamente. Entre os trabalhadores que podem se beneficiar de ações 

de enfermagem voltadas para prevenção de neoplasias cutâneas estão os pescadores. Esse 

grupo de profissionais se expõe ao sol excessivamente.  A exposição ao sol excessiva 

e/ou contínua contribui ativamente para o aparecimento dessas lesões na pele.  

O câncer de pele apresenta dois tipos distintos. O melanoma, o qual estima-se ser 

o  responsável por 4% dos tumores malignos e 75% dos óbitos por neoplasias cutâneas; e 

o tipo não-melanoma, que é o mais comum no Brasil e no mundo. Esse pode ser 

subdividido em carcinoma epidermóide que corresponde a 25% dos casos e o carcinoma 

basocelular, com 70% dos casos no Brasil. Apesar de ser o mais incidente, é o menos 

agressivo. Enquanto o tipo melanoma está fortemente relacionado a episódios intensos de 

exposição solar aguda resultando em queimadura solar, estima-se que 90,0% dos cânceres 

de pele não melanoma podem ser atribuídos à exposição solar associada à sua exposição 

cumulativa. Esta exposição normalmente inicia-se em fases precoces da vida, porém a 

média de idade em que ocorre o desenvolvimento do câncer é de 60 anos, reforçando a 

relação do fator cumulativo da radiação solar com a maior expectativa de vida da 

população (BORSATO, NUNES, 2009, p.600, 601).  

O interesse em realizar o presente estudo deu-se ainda porque  na  região  da  Baía  

de Guanabara, no município  de  Niterói,  observa-se  intensa  atividade  pesqueira com 

trabalhadores em situação precária. Além disso, há uma escassez de estudos sobre essa 
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temática que é de extrema importância para a saúde pública e coletiva de populações 

trabalhadoras do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE O CÂNCER DE PELE 

O termo câncer se refere a um grupo extenso de doenças caracterizadas pelo 

crescimento desordenado de células, atualmente denominadas como neoplasias. Tal 

crescimento desordenado afeta vários tipos de células do organismo, cuja gravidade é 

determinada pela capacidade de invasão de tecidos. 

Os possíveis fatores de risco de ordem genética ou ambiental, que englobam 

hábitos de vida diários, medicamentos, alimentos, condições insalubres de trabalho, 

dentre outros podem predispor uma pessoa ao desenvolvimento de neoplasias.(INCA, 

2008). 

Existem dois padrões de crescimento celular anormal: o não-neoplásico, que 

envolve as hipertrofias, hiperplasias, metaplasias e displasias, as quais não caracterizam o 

câncer propriamente dito, mas sim um aumento de quantidade e/ou volume de células,  e 

também o neoplásico. Dentre os neoplásicos, há a anaplasia, uma alteração reversível na 

qual a estrutura das células adultas regride a níveis mais primitivos, e a neoplasia, que são 

descritas como massas teciduais anormais com expansão além dos limites do tecido e que 

não conseguem desempenhar as funções do tecido (KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005).  

As alterações que geram as neoplasias são determinadas por genes especiais 

denominados protooncogenes, que se encontram inativos em células não afetadas. 

Quando ativados por um estímulo externo ou interno, os protooncogenes transformam- se 

em oncogenes, responsáveis pela transformação das células normais em células tumorais 

(SMELTZER et al, 2008; INCA, 2008). 
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Com a multiplicação celular anormal, há a necessidade de se ter uma forma de 

nutrição eficaz para estas, então ocorre o processo de angiogênese, no qual são formados 

novos vasos sanguíneos para desempenhar o papel de oxigenação e auxiliar no 

crescimento. Ao se desprenderem do tumor e de migrarem, invadem inicialmente os 

tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e, desta 

forma, chegam a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, formando as 

metástases (SMELTZER et al, 2008; INCA, 2008; KUMAR; ABBAS; FAUSTO, 2005).  

Ao processo de formação do câncer, se dá o nome de carcinogênese. Esta é 

dividida em três estágios. Primeiramente ocorre o estágio de iniciação onde as células 

sofrem o efeito de um agente carcinogênico/oncoiniciador que provoca modificações em 

alguns de seus genes; encontram-se geneticamente alteradas, porém ainda não é possível 

se detectar um tumor clinicamente. Posteriormente ocorre o estágio de promoção o qual 

as células geneticamente afetadas sofrem o efeito dos agentes cancerígenos classificados 

como oncopromotores, sendo transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual; 

é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor, sendo 

que a suspensão do contato muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. O estágio 

de progressão caracteriza-se pela multiplicação descontrolada, já sendo um processo 

irreversível onde o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras 

manifestações clínicas da doença (SMELTZER et al, 2008). 

A nomenclatura do câncer se dá de acordo com a sua histogênese e histopatologia, 

o que depende do tecido originário. Em geral, os tumores malignos de origem de epitélios 

de revestimento externo e interno são denominados carcinomas; quando de origem de 

epitélio glandular, adenocarcinomas; quando de origem de tecidos conjuntivos, recebem a 

terminação sarcoma após o prefixo correspondente ao tecido que o originou. Os tumores 

benignos recebem o sufixo “-oma” após o prefixo correspondente ao nome do tecido que 

o originou (adenoma, sendo “adeno-” derivado de “glândula” e “-oma” designando o tipo 

benigno).. Existem exceções, como os epônimos (linfoma de Burkitt), tumores originados 

de células blásticas (blastomas), tumores originados de células totipotentes primitivas 

(teratomas, seminomas, coriocarciomas, carcinomas de células embrionárias) (INCA, 

2008). 
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2.1.1 Neoplasias cutâneas: Melanoma e Não-Melanoma 

A exposição excessiva ao sol é o principal fator de risco do câncer de pele. 

Pessoas que vivem em países tropicais, como o Brasil e a Austrália, país esse que 

concentra o maior registro de câncer de pele no mundo, estão mais expostas a esse tipo de 

doença (POPIM et al, 2008). 

Dentre as neoplasias destaca-se o câncer de pele que se apresenta de duas formas: 

o melanoma e o não melanoma. A causa pela qual há o aparecimento da lesão primária 

parece haver uma relação entre a cópia do fator p53 mutado e câncer de pele, sendo este 

maligno em mais de 50% dos humanos. O p53 é um gene supressor tumoral encontrado 

em muitos tumores malignos e benignos, cuja função primária é manter as células em 

estado de repouso, após um dano ao DNA (POPIM et al, 2008). 

Os fatores de risco para câncer de pele melanoma e não-melanoma envolvem 

tanto as características individuais quanto fatores ambientais, incluindo o tipo de pele e 

fenótipo, propensão a queimaduras e inabilidade para bronzear, historia familiar de 

câncer de pele, nível de exposição intermitente e cumulativa ao longo da vida (INCA, 

2008). 

 

2.1.1.1 Neoplasia Cutânea Tipo Não-Melanoma 

O tipo mais frequente de câncer de pele na população brasileira é o não melanoma 

e este se apresenta sob a forma de carcinoma basocelular e carcinoma epidermóide. O 

melanoma cutâneo é originado nos melanócitos, células produtoras de melanina, 

substância que confere pigmentação à pele e prevalece em adultos brancos, representando 

apenas 4% ou seja, uma pequena porcentagem dos cânceres de pele. No entanto, esse tipo  

é de extrema gravidade, visto que apresenta grande possibilidade de ocorrência de 

metástase (POPIM et al, 2008). 

A Agencia Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) estima que pelo menos 

80% dos canceres de pele sejam causados pela exposição ao Sol. O câncer de pele não-

melanoma É o tipo de câncer mais frequente. Cerca de 2 a 3 milhões de lesões são 
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diagnosticadas a cada ano em todo o mundo, mas raramente são fatais e podem ser 

removidas cirurgicamente ou por outras técnicas mais modernas de tratamento como a 

terapia fotodinâminca. 

Embora as pessoas de pele mais clara estejam mais propensas aos danos dos raios 

solares, por se queimarem mais facilmente, as pessoas de pele escura também podem ser 

afetadas, sendo que, nesse grupo, frequentemente o câncer de pele é detectado em 

estágios mais avançados. As queimaduras de sol aumentam o risco de câncer de pele, 

principalmente melanoma. Mas a exposição aos raios Ultra- violeta (UV) pode elevar o 

risco de câncer de pele, mesmo sem causar queimaduras (INCA, 2008). 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2008), algumas lesões são consideradas 

suspeitas ou pré-malignas como nevos melanociticos que são lesões pigmentadas, planas, 

acastanhadas e de tamanho variável. Podem tanto estar presentes desde o nascimento 

(nevo congênito), ou surgir depois, na infância ou juventude; os nevos disléxicos são 

melanocitos, com características clinicas e histológicas especiais, geralmente localizados 

no tronco. São maculopapulas de limites mal definidos, irregulares, com pigmentação 

variável, geralmente múltiplos, que surgem no período que vai da adolescência ate cerca 

de 30 anos de idade; o tipo xeroderma pigmentoso que é considerada uma doença 

congênita da pele caracterizada por alterações degenerativas prematuras sob a forma de 

ceratoses, epiteliomatose maligna e hiper ou hipopigmentação; a ceratose, considerada 

uma hiperqueratose, potencialmente maligna, que se admite ser causada pela exposicao 

cronica a luz solar (ceratose senil e actinica); presenca de arsênico no organismo; 

ingestão ou injeção de arsênico (ceratose arsenical); geralmente acontece nas palmas das 

mãos. Existe ainda a epidermodisplasia verruciforme, uma anomalia congênita, na qual 

ocorrem lesões verrucosas nas mãos, nos pés, na face e no pescoço; a leucoceratose, um 

espessamento e o embranquecimento anormais do epitélio de uma membrana mucosa; 

radiodermite crônica, a qual é uma dermatose de natureza inflamatória ou degenerativa 

provocada por radiação ionizante. Manifesta-se clinicamente pelo aparecimento de 

eritemas e pequenas vesículas serosas, que determinam ulcerações ou cicatrizes mais ou 

menos profundas e também as cicatrizes viciosas e ulcerações crônicas: lúpus 

eritematoso, queimaduras de Marjolin, úlceras fagedênicas tropicais, ulcerações crônicas 
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nos terceiro e quarto espaços interdigitais dos pês com bordos calosos “calo mole”, 

liquidificações circunscritas crônicas e melanoses blastomatosas. 

Os tumores de pele ainda podem ser classificados em carcinoma basocelular, que 

pode ser dividido em nodular, nódulo ulcerativo, pigmentado e planocicatricial (ou 

infiltrativo), sendo o tipo nodular, o mais comum, como carcinoma espinocelular ou 

epidermóide e melanoma. 

Caracteristicamente o carcinoma basocelular é um tumor de crescimento lento, 

raramente produz metástases, podendo a morbidade estar relacionada à invasão local, 

com maior risco de extensão orbitária e intracraniana. Indivíduos que desenvolvem este 

tipo de tumor possuem maior chance de ter outros tipos de câncer de pele, como o 

melanoma e o carcinoma espinocelular, assim como outros tipos de tumores não 

cutâneos, em diversas regiões do corpo (NARIKAWA et al, 2011). 

Já o carcinoma espinocelular corresponde a aproximadamente 20% dos canceres 

de pele e é curável, quando operado precocemente. Apresenta também maior capacidade 

de disseminação do que o carcinoma basocelular. O carcinoma espinocelular costuma se 

apresentar nas regiões do tronco e membros e se parece como uma lesão vegetante e 

propensa a ulceração e infiltração dos tecidos profundos (INCA, 2008). 

Dentre o carcinoma espinocelular, segundo Pereira (2012), temos a seguinte 

classificação: 

- carcinoma verrucoso : pode acometer lábios (sendo conhecida como 

papilomatose oral florida), genitais (sendo em geral grandes tumorações em vagina e 

pênis, conhecidas como Tumor de Buschke-Loewenstein) planta dos pés, couro cabeludo, 

tronco e extremidades; é uma variante do carcinoma espinocelular de crescimento lento. 

Normalmente tem um aspecto exofítico, lembrando o aspecto de uma couve-flor. 

Justamente por este aspecto se confunde com verrugas virais (daí o nome verrucoso) 

como por infecção por HPV. 

 - queratoacantoma  É uma variante de baixo risco do carcinoma espinocelular. 

Costuma se apresentar como um “vulcão”, uma nodulação com uma depressão central. 

Nesta depressão central normalmente existe um material de queratina. Costuma ter um 

comportamento pouco agressivo. Por vezes pode ter crescimento extremamente rápido, 
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atingindo grandes dimensões em poucos meses, mas mesmo com o crescimento rápido 

tem comportamento pouco agressivo. Alguns autores acreditam que se o 

queratoacantoma não for tratado ele pode regredir, se curar, espontaneamente. No 

entanto, pela dificuldade de se diferenciar um queratoacantoma de um carcinoma 

espinocelular, não é recomendável abandonar tratamento. 

- carcinoma espinocelular in situ ou Doença de Bowen é o carcinoma 

espinocelular na forma mais inicial, que ainda não invadiu a derme, é também conhecido 

como doença de Bowen.  

 

2.1.1.2 Neoplasia Cutânea Tipo Melanoma 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2008), o melanoma caracteriza-se, 

principalmente, pela intensificação, perda ou mudança de cor de um sinal ou nevos. É 

originado dos melanocitos, células responsáveis por produzir melanina. Ocasionalmente 

ulcera, sangra e se infecta. Geralmente, ele é uma lesão de cor preta ou marrom, com 

algumas áreas vermelhas, azuis ou brancas, e que não se eleva muito sobre a pele, a não 

ser quando e do tipo nodular. Se é de menor frequência do que os outros tipos de tumores 

cutâneos, porém é de grande agressividade. É subclassificado em quatro tipos principais: 

lentigo maligno; melanoma de disseminação superficial; melanoma nodular e melanoma 

acrolentiginoso (subungueal, palmas das mãos e planta dos pés). 

- lentigo maligno: é a forma menos comum de melanomas, ocorrendo em 

indivíduos idosos, provavelmente relacionado à exposição solar crônica. Tem o 

melhor comportamento, é o melanoma que apresenta menor probabilidade de 

metástases. 

- melanoma extensivo superficial:  Clinicamente é lesão assimétrica; de bordas 

irregulares, denteadas; possuindo várias cores (marrom claro, marrom escuro, preto, 

vermelho, cinza-azulado e branco), predominando o preto; apresentando crescimento 

rápido. A lesão nem sempre apresenta relevo, podendo ser somente uma mancha. 

Eventualmente pode ser uma lesão rosada, ou ter parte da lesão com coloração mais 

avermelhada. É a forma mais comum de melanoma, representando 70% de todos os 
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melanomas. É o mais frequentemente associado a lesões névicas prévias. Ocorre 

frequentemente em dorso nos homens e dorso e membros inferiores nas mulheres.  

- melanoma nodular:  É a segunda forma mais frequente, respondendo por 

15% a 30% dos casos. É o melanoma de prognóstico pior, com alta possibilidade de 

metástases e alta mortalidade. Clinicamente é lesão nodular; de coloração escura, 

negra, acinzentada ou azulada; de crescimento rápido. Normalmente é uma lesão 

enegrecida, mas pode, raramente, ser uma lesão rosada, avermelhada. 

- melanoma acrolentiginoso: Melanoma que ocorre em regiões plantares, 

palmares e dedos, podendo inclusive acometer a unha. Diferente dos demais 

melanomas, não tem relação com exposição solar, sendo que atualmente acredita-se 

que o trauma crônico pode ter um papel no seu aparecimento. Também 

diferentemente dos demais melanomas acomete todos os grupos raciais com 

incidências semelhantes.  Em negros e asiáticos representam proporcionalmente um 

percentual maior em relação à totalidade dos melanomas, pela baixa incidência dos 

outros melanomas. 

 

 

2.2- EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL – O CÂNCER RELACIONADO AO 

TRABALHO 

 

O câncer ocupacional é definido pelo Inca (2008, p.169) como “aquele causado 

pela exposição, durante a vida laboral, a agentes cancerígenos presentes nos ambientes de 

trabalho. Os fatores de risco de câncer podem ser externos (ambientais) ou endógenos 

(hereditários), estando ambos inter-relacionados.”  

Neste estudo, é abordado o fator de risco da exposição excessiva/crônica solar em 

pescadores. Portanto, há de se concluir que a realização de atividades pesqueiras sob a 

exposição solar aumenta o risco de câncer de pele entre estes trabalhadores. 

Em relação à classe de trabalhadores pesqueiros, Rosa e Mattos (2010, pág. 1544) 

define as atividades realizadas como: 

“A atividade informal desenvolvida por eles apresenta uma situação de extrema 

precariedade, deixando-os totalmente desprotegidos. Eles estão sujeitos a 

riscos de acidentes e doenças, devido ao grande esforço físico a que se 
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submetem, variações climáticas e contato com agentes patológicos num 

ambiente sem saneamento. Esta situação tem se generalizado no país, 

indicando uma transformação do trabalho do homem, principalmente nas 

grandes metrópoles.” 

 

O câncer ocupacional é originado devido a exposição a agentes carcinogênicos 

presentes no ambiente de trabalho, mesmo após a cessação da exposição; representa de 

2% a 4% dos casos de câncer. Os fatores de risco de câncer podem ser externos 

(ambientais) ou endógenos (hereditários), estando ambos inter-relacionados e interagindo 

de várias formas para dar início às alterações celulares presentes na etiologia do câncer. A 

má qualidade do ar no ambiente de trabalho é um fator importante para o câncer 

ocupacional. Durante pelo menos oito horas por dia os trabalhadores estão expostos ao ar 

poluído, pondo seriamente em risco a saúde. Quando o trabalhador também é fumante, o 

risco torna-se ainda maior, pois o fumo interage com a capacidade cancerígena de muitas 

das substâncias (BVS, 2007). 

Para isso se faz necessário o envolvimento de órgãos governamentais para a criação de 

leis que proíbam a exposição a qualquer concentração de substâncias que, comprovadamente, 

provoquem câncer no homem, obrigando os empregadores a informar seus empregados sobre os 

riscos a que estão expostos no ambiente de trabalho, manter um programa de exames médicos 

periódicos e adotar programas de proteção individual, através da utilização de equipamentos mais 

adequados. Portanto, a exposição ocupacional deve ser valorizada em políticas de prevenção de 

câncer, principalmente em países em desenvolvimento (INCA, 2008) 

 

2.3 QUALIDADE DE VIDA: AFINAL O QUE É ISSO? 

 

Segundo Barbato et al (2011, pág 250),  o conceito de  qualidade de vida “é um 

termo amplo e  que envolve temas como bem-estar social, saúde, inserção do individuo 

na família e na sociedade, entre outros.” 

Em relação à semântica, Betti (2002) define que o termo Qualidade, num sentido 

filosófico, refere-se a um caráter do objeto, que a princípio nada diz sobre ele, suas 

propriedades ou possibilidades. Significa uma forma de estabelecer valores. Caracterizar 

algo pela sua qualidade é estipular um nível bom ou ruim a ele; porém, essa atribuição é 
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subjetiva, de acordo com o referencial e os elementos considerados. O que é boa 

qualidade para alguém não é necessariamente para outra pessoa.  

Quanto aos aspectos subjetivos, é preciso uma caracterização prévia do ambiente 

histórico-social em que vive o grupo ou sujeito para uma análise sobre seus níveis de 

qualidade de vida. Lembrando que o estabelecimento desses níveis se dá de forma 

relativa às necessidades, expectativas e percepções individuais (ALMEIDA, 2012) 

A expressão “qualidade de vida” foi definida pelo Grupo de Qualidade de Vida da 

Organização Mundial da Saúde como: “a percepção do individuo de sua posição na vida, 

no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (World Health Organization, 1998). 

A compreensão sobre qualidade de vida lida com inúmeros campos do 

conhecimento humano, biológico, social, político, econômico, médico, entre outros, 

numa constante inter-relação. 

Vários estudos no Brasil e no mundo discutem o conceito de qualidade de vida. 

Dessa forma existem vários instrumentos que analisam, dentre eles está o The Medical 

Outcomes Study 36- item Short Form Health Survey (Sf-36) que foi desenvolvido pelos 

estudiosos Ware e Sherbourne em 1992, tendo sido traduzido e validado para a língua 

portuguesa por Ciconelli, em 1999, seguindo todos os passos exigidos pelo comitê de 

especialistas.(CICONELLI, et al, 1999). 

O conceito de Qualidade de Vida desenvolvido pela Organização Mundial de 

Saúde - OMS (Fleck et al, 2008) apud3 Arôca (2009, p. 12) afirma que: 

“[...] resulta do esforço de se criar medidores mais complexos, capazes de 

transpor os clássicos marcadores clínicos e sócio-econômicos, partindo-se da 

hipótese de não existir uma linearidade incondicional entre condições objetivas 

e subjetivas de vida. [...]A percepção da pessoa do seu estado de saúde e de 

outros aspectos não-médicos é hoje uma variável emergente que tenta captar a 

dimensão do sujeito imbricada em suas condições objetivas de vida.” 

 

                                                           
3

  Fleck MPA et col. A Avaliação de qualidade de vida: guia para profissionais da 

Saúde. Ed. Artmed, Porto Alegre, 2008. 
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Minayo; Hartz e Buss (2000, p. 8), afirmam que a “qualidade de vida é uma noção 

eminentemente humana que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na 

vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial.”  

As neoplasias em geral são fatores que interferem negativamente na qualidade de 

vida de seus portadores. Isso se deve não apenas por ser uma doença debilitante, mas 

também pelo estigma que o nome “câncer” carrega consigo. Para um melhor prognóstico, 

é necessário que haja um acompanhamento das populações mais sujeitas, seja por fatores 

genéticos ou ambientais, ao desenvolvimento da neoplasia. 

Não é possível existir um conceito único e definitivo sobre qualidade de vida, mas 

se pode estabelecer elementos para pensar nessa noção enquanto fruto de indicadores ou 

esferas objetivas (sociais) e subjetivas, a partir da percepção que os sujeitos constroem 

em seu meio. (BARBOSA, 1998) 

Segundo Vilarta e Gonçalves (2004, p. 33), essas esferas se caracterizam como:  

“Objetividade das condições materiais: interessa a posição do indivíduo na vida e 

as relações estabelecidas nessa sociedade; 

Subjetividade: interessa o conhecimento sobre as condições físicas, emocionais e 

sociais relacionadas aos aspectos temporais, culturais e sociais como são 

percebidas pelo indivíduo.” 

 

Essa divisão de esferas de percepção busca esclarecer a problemática da 

multidisciplinaridade presente em estudos sobre qualidade de vida, visto que esse é um 

tema de grande abrangência semântica. É importante considerar que, por existirem 

diversas formas de definição sobre o termo, a adoção de somente uma delas parece 

imprudente, pois esse ainda é um campo em formação e em processo de definição de 

conceitos e verdades (ALMEIDA, 2012) 
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3. METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM METODOLÓGICA  

Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, do tipo descritiva e 

transversal tendo enfoque clínico-demográfico. Tal escolha se deve à adequação aos 

objetivos e à importância das variáveis para este estudo. 

O estudo quantitativo é um método de pesquisa que fornece resultados numéricos, 

probabilísticos e estatísticos utilizando instrumentos específicos para a coleta de dados 

primários, geralmente aplicados a uma amostra representativa de um universo a ser 

pesquisado, e técnicas estatísticas para a análise das informações obtidas (ALMEIDA; 

RÍBEIS, 2000). 

 O delineamento transversal refere-se à dimensão temporal do estudo cuja 

produção do dado ocorre em um único momento no tempo, ou seja, as variáveis 

independentes e dependentes são observadas em uma mesma ocasião (ROUQUAYROL, 

ALMEIDA FILHO, 2003). 

 O estudo transversal envolve a coleta de dados em um ponto de tempo. Os 

fenômenos são obtidos durante o período de coleta de dados. Os delineamentos 

transversais são especialmente apropriados para descrever a situação, o status do 

fenômeno, ou a relação entre um fenômeno e um ponto fixo (POLIT et al, 2004). 

  

3.2 CENÁRIO DA PESQUISA  

 O presente estudo foi realizado na comunidade de pescadores do bairro de 

Jurujuba, localizado no município de Niterói - RJ O município de Niterói pertence à 

região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo considerado de grande porte, e possui 
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como principal atividade econômica o setor terciário de prestação de serviços. (IBGE, 

2010). 

A área escolhida foi a Área 32, onde se encontra uma grande quantidade 

trabalhando no cais, que se encontra no final da Rua dos Cascarejos, local este que foram 

realizadas a maior parte das entrevistas. Outros pescadores foram entrevistados em suas 

residências, com o apoio da agente comunitária de saúde. 

 

 

3.3  SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos da pesquisa foram pescadores da Baía de Guanabara, mais 

especificamente do bairro/colônia de Jurujuba, com idade entre 30 a 60 anos. A escolha 

por esta faixa etária deu-se por ser considerada com a maior probabilidade de 

desenvolvimento do câncer de pele, conforme citado anteriormente. Trata-se de 

trabalhadores que residem no entorno da praia de Jurujuba, a grande maioria possui suas 

residências construídas literalmente à margem da praia, o que favorece a intensa 

exposição ao sol.  A amostra totalizou-se em 30 pescadores. 

 Foram incluídos aqueles que trabalham na atividade pesqueira ou no cultivo de 

mexilhões, que se encontravam na faixa etária proposta, que concordaram 

voluntariamente em participar da pesquisa e não apresentarem dificuldades na 

compreensão dos instrumentos utilizados para a coleta de dados, após preenchimento do 

termo de consentimento livre e esclarecido.  

Foram excluídos pescadores com evidência de sérios distúrbios mentais assim 

como aqueles que estejam sob efeito de álcool e/ou outras drogas durante a aplicação dos 

questionários. 

Os pescadores responderam aos instrumentos de coleta de dados no próprio local 

de trabalho, ou seja, nas praias da região e nos locais de venda do pescado. Para a 

realização de alguns questionários da pesquisa, foi feita uma visita na residência do 

sujeito entrevistado. Primeiramente, foi feito um contato com a unidade básica de saúde, 

o Programa Médico de Família e Policlínica Regional de Jurujuba, para a apresentação da 
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proposta e convite aos possíveis participantes. Em seguida, foi agendado um encontro 

com este grupo populacional para possíveis esclarecimentos e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, porém, nenhum sujeito compareceu ao evento de 

palestras no PMF. Então, com a ajuda da agente comunitária de saúde, fomos aos locais 

de pesca, no próprio cais da área 35 para encontrar os pescadores. 

3.4  ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Universidade Federal Fluminense, 

para que os aspectos éticos e sociais sejam respeitados, conforme a Resolução n° 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto está sob o número de 

2866.0.000.258-10, que diz respeito à parceria desta pesquisa com o projeto de extensão 

coordenado pela Prof. Drª Bárbara Pompeu  intitulado “Educar para Melhor Cuidar: Uma 

Cartografia das Necessidades de Saúde dos Usuários da Policlínica Comunitária de 

Jurujuba”. 

Cada sujeito que concordou em participar do projeto recebeu orientação de forma 

detalhada sobre os objetivos da pesquisa, sua justificativa, métodos de coleta de dados e 

análise, bem como sobre a importância do uso das informações que seriam coletadas, 

Assim como explicita a resolução 466/2012. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado e 

disponibilizado para todos os sujeitos, em duas cópias, uma ficando em posse do 

voluntário da pesquisa e outra do pesquisador. O TCLE foi composto por informações, 

como: título do projeto, identificação dos responsáveis pelo mesmo, os objetivos da 

pesquisa, os procedimentos necessários à realização desta.  

“O respeito devido à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe 

após consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ ou 

por seus representantes legais manifestem anuência à participação na pesquisa”. 

(BRASIL, 2012, RESOLUÇÃO 466 PARÁGRAFO IV). 

 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DOS DADOS 
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A coleta de dados foi realizada no mês de Novembro de 2013, por meio de uma 

entrevista estruturada. Foram utilizados dois instrumentos: o Medical Outcomes Study  6-

Item  Short-Form  Health  Survey  (SF-36)  que é  um  questionário  genérico,  de fácil  

administração  e  compreensão e  validado  no  Brasil  (Ciconelli,  1997).( ANEXO 1).Foi 

também aplicado um questionário  com  aspectos  sócio-demográficos  e  clínicos,  semi-

aberto,  contendo variáveis  tais  como  sexo,  cor,  idade,  escolaridade (em  anos  de  

estudo),  renda  mensal estimada  (em  reais),  tempo  de  profissão,  duração  da  jornada  

de  trabalho  (horas/dia),  situação previdenciária e descrição da atividade desenvolvida. ( 

APENDICE1) 

 Além disso, foi perguntado ao pescador se ele notou aparecimento de manchas 

e/ou lesões na sua pele e em quanto tempo, o tempo de exposição ao sol diariamente, as 

horas diárias de  trabalho,  o  uso  de  protetor  solar,   se  é  portador  de  alguma  doença  

crônica  transmissível  e/ou  não transmissível. 

Segundo Cattai et al (2007), o instrumento do tipo genérico SF- 36 Medical 

Outcomes Study 36 – Item Short - Form Health Survey, é composto por 36 itens que 

fornecem pontuações em oito dimensões da qualidade de vida: a) capacidade funcional: 

avalia a presença e a extensão das limitações impostas à capacidade física; b) limitação 

por aspectos físicos; c) dor: baseados numa questão do questionário SF-20 sobre a 

intensidade da dor, acrescido da interferência da dor nas atividades de vida diária; d) 

estado geral de saúde: derivados do questionário General Health Rating Index; e) 

vitalidade: considera o nível de energia, com a fadiga sendo derivado do questionário 

Mental Health Inventory (MHI); f) aspectos sociais: analisam a integração do indivíduo 

em atividades sociais. g) aspectos emocionais; h) saúde mental: investigam as dimensões 

de ansiedade, depressão, alteração do comportamento ou descontrole emocional e bem-

estar psicológico. Resumem os 36 itens do questionário de avaliação de Saúde Mental 

(MHI-38). A pontuação varia entre 00 e 100 pontos em cada dimensão, que refletem o 

pior e o melhor estado geral de saúde, respectivamente. É um instrumento que quantifica, 

subjetivamente, o impacto da doença e o resultado do tratamento sobre os aspectos 
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psíquicos, psicológicos, sociais, econômicos e de bem-estar dos pacientes, segundo 

Barbato et al (2011).  

A validade do SF-36 também é confirmada e demonstrada por meio do uso em 

pesquisas de diversas nacionalidades e distintas patologias, permitindo assim 

comparações de um grupo com um modelo populacional ou entre diferentes 

enfermidades (LOPES; CICONELLI; REIS, 2007). 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram analisados por meio do software BioEstat versão 5. A pesquisa, 

além da análise descritiva (caracterização dos clientes), se propôs a estabelecer 

associações entre variáveis e também buscar confirmação de relações conhecidas através 

da literatura atualizada. Na análise estatística descritiva dos dados demográficos e 

clínicos dos pescadores, utilizamos porcentagens para a especificação da frequência em 

que cada variável surgiu durante a pesquisa. Todo o processamento estatístico foi 

suportado pelo software BioEstat versão 5. 

Os dados foram agrupados de acordo com as informações contidas nos 

questionários: dados demográficos, aspectos de saúde e qualidade de vida. Os dados 

demográficos se apresentaram como mensuração direta, em variáveis nominais e 

intervalares e os dados do questionário SF 36 como variáveis ordinais, relacionadas ao 

comportamento desta população.  

Os dados estatísticos extraídos das tabelas junto com os depoimentos dos  

pescadores possibilitou a  identificação  de  aspectos  relevantes  sobre suas  condições  

de  saúde,  trabalho  e  vida  geradoras de  riscos  de  lesões  na  pele  bem como  um  

maior  entendimento  sobre  esta  atividade  laboral  desenvolvida  no  Estado  do Rio de 

Janeiro. 
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4. RESULTADOS 

A colônia de pescadores possui um quantitativo grande de trabalhadores, 

aproximadamente 220, sendo divididos em várias áreas de pescado. A maior 

concentração de pescadores é na área 32, a qual foi escolhida para este estudo e também a 

área 32. Nessa amostra, participaram 30 pescadores e cultivadores de mexilhões e 9 não 

aceitaram participar da pesquisa. A distribuição da amostra foi feita com relação ao sexo 

[feminino (F) e masculino (M)], idade (anos), tempo de serviço (anos) e profissão. De 

acordo com a tabela 1, a distribuição com relação ao sexo foi de 18 indivíduos do sexo 

masculino e 12 do sexo feminino. 

4.1 TABELAS COM AMOSTRAS REFERENTES AOS DADOS SÓCIO-

DEMOGRÁFICOS 

Tabela 1 – Valores referentes ao sexo da amostra 

SEXO Frequência % 

Feminino 12 40% 

Masculino 18 60% 

Total 30 100% 

Fonte: Protocolo da pesquisa 

 

Conforme a tabela 2 a idade foi distribuída da seguinte forma: = 30, de 31 a 40 

anos, de 41 a 50 anos e > 50. Prevaleceu a idade entre 31 a 40 com 48,4% e 16,1% foi 

maior que 50 anos e igual a 30 anos.  

 

Tabela 2 – Valores referentes à idade (em anos) da amostra 
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IDADE (anos) Frequência % 

=30 2 06,66 

31 a 40 16 53,33 

41 a 50 8 26,66 

> 50 4 13,33 

Total 30 100% 

Fonte: Protocolo da pesquisa 

 

De acordo com a tabela 3, o tempo de serviço dos funcionários foi dividido em: < 

01 ano, 01 a 03 anos, 04 a 06 anos e >10 anos. 45,2% dos funcionários obtiveram tempo 

de serviço de 01 a 03 anos, 25,8% dos funcionários ficaram com 04 a 06 anos. Abaixo de 

01 obteve 6,5% e 22,6% obteve 10 ou mais. 

 

Tabela 3 – Valores referentes ao tempo (anos) de serviço dos pescadores 

TEMPO DE SERVIÇO Frequência    % 

01 a 03 4 13,33 

04 a 10 15 50 

11 ou mais 7 23,33 

Total 30 100% 

Fonte: protocolo da pesquisa 

 A tabela 4 traz mais alguns dados importantes no estudo sócio demográfico como 

estado civil dividido em casado (a), solteiro (a), viúvo (a) ou divorciado (a); raça, que 

teve como opções branca, negra, parda ou índia; nível de escolaridade (em anos) 

subdividida em 0 a 5 anos, 6 a 10 anos ou 11 anos ou mais; número de filhos dividido em 

0 a 1; 2 a 4; 5 ou mais; Religião, especificando em católica, evangélica, espiritismo, outra 

religião ou nenhuma. 

Tabela 4 – Valores referentes ao estado civil, raça e nível de escolaridade (anos), número 

de filhos e religião 
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ESTADO CIVIL Frequência % 

Casado (a) 12 40 

Solteiro (a) 10 33,33 

Divorciado (a) 2 6,66 

Viúvo (a) 6 20 

RAÇA Frequência % 

Branca 8 26,66 

Negra 9 30 

Parda 13 43,33 

Índia 0 0 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE (anos) Frequência % 

0 a 5 anos 1 3,33 

6 a 10 anos 22 73,33 

11 anos ou mais 7 23,33 

Nº DE FILHOS Frequência % 

0 a 2 1 3,33 

2 a 4 26 86,66 

5 ou mais 3 10 

RELIGIÃO Frequência % 

Católica 9 30 

Evangélica 11 36,66 

Espíritismo 2 6,66 

Outro ou Nenhuma 8 26,66 

Fonte: Protocolo da pesquisa 
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A tabela 5 é referente aos  dados relacionados ao trabalho e a atividade laboral. 

Tabela 5 – Valores referentes à jornada de trabalho dos pescadores 

TEMPO DE PROFISSÃO (em anos) Frequência % 

1 a 5      0 0 

6 a 10 28 93,33 

11 ou mais 2 6,66 

COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA Frequência % 

Sim 9 30 

Não 21 70 

DURAÇÃO DA JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO (em 

horas) 

Frequência % 

4 a 6 12 40 

6 a 8 16 53,33 

8 ou mais 2 6,66 

PONTO DE VENDA Frequência % 

Atravessador 30 100 

Comércio 0 0 

Domicílio 0 0 

Mercado 0 0 

Praia 0 0 

SATISFAÇÃO NA PROFISSÃO Frequência % 
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Satisfeito 28 93,33 

Não satisfeito 2 6,66 

RENDA MENSAL Frequência  % 

Até 1 salário mínimo 6 20 

De 2 a 4 salários mínimos 24 80 

5 salários mínimos ou mais 0 0 

Fonte: Protocolo da pesquisa 

 

A tabela 6 é referente aos dados de saúde 

Tabela 6 – Valores referentes aos dados de saúde 

HISTÓRICO FAMILIAR Frequência % 

Hipertensão 30 100 

Diabetes Mellitus 30 100 

AVC 16 53,33 

Obesidade 28 93,33 

Cardiopatias 2 6,66 

Câncer 7 23,33 

QUEIXA ATUAL Frequência % 

Diabetes Mellitus 1 3,33 

Hipertensão 15 50% 

AVC 0 0 

Obesidade 0 0 

Cardiopatias 0 0 

Câncer 0 0 
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TRATAMENTO Frequência % 

Sim 1 100 

Não 0 0 

APRESENTA OU APRESENTOU CÂNCER DE PELE Frequência % 

Sim 3 10 

Não 27 90 

APARECIMENTO DE MANCHAS ESTRANHAS (sangramentos, 

Prurido, mudança de cor  ou tamanho) 

Frequência % 

Sim 1 3,33 

Não 29 96,66 

PARTE DO CORPO Frequência % 

Face e Pescoço 1 100 

Membros Superiores e Inferiores 0 0 

Tórax, Abdômen e Costas 0 0 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO SOLAR DIÁRIA(em horas) Frequência % 

1 a 3  0 0 

4 a 8  23 76,66 

9 ou mais 7 23,33 

UTILIZAÇÃO DE  PROTETOR SOLAR Frequência % 

Sim 9 30 

Não 21 70 

FREQUÊNCIA DO PROTETOR SOLAR Frequência % 

2 a 3 vezes na semana 9 100 

Diariamente 0 0 
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Fonte: Protocolo da pesquisa 

  

 

    

A Tabela 7 é correspondente às escalas de Fitzpatrick e Fitzpatrick Modificada 

FITZPATRICK Frequência % 

I- Branca     1     3,33 

II- Branca 16 53,33 

III- Morena clara 0 0 

IV- Morena moderada 6 20 

V- Morena escura 3 10 

VI- Negra 4 13,33 

FITZPATRICK MODIFICADA (em pontos) Frequência % 

0 a 7 0 0 

8 a 16 17 60 

17 a 25 3 10 

30 ou mais 10 30 

Fonte:Protocolo da pesquisa 

 

 Tabela 8 – Hábitos diários 

PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA Frequência % 

Sim 18 60 

Não 12 40 

FREQUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA Frequência % 
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Diariamente 5 27,77 

2 a 5 vezes por semana 13 72,22 

ATIVIDADE DE LAZER Frequência % 

Sim  30 100 

Não 0 0 

UTILIZA PROTETOR SOLAR NAS ATIVIDADE S DE LAZER Frequência % 

Sim 3 10 

Não 27 90 

TABAGISTA Frequência % 

Sim 9 30 

Não 21 70 

ETILISTA Frequência % 

Sim 23 76,66 

Não 7 23,33 

FREQUÊNCIA DO ETILISMO Frequência % 

Socialmente 19 82,60 

Eventualmente 1 4,3 

Diariamente 3 13,04 

Fonte: Protocolo da pesquisa 

 

 

 

4.2 TABELA COM AMOSTRA REFERENTE AO SF 36 
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Tabela 9: Aspectos quantitativos da avaliação da qualidade de vida (SF-36), n=30
 

 CAPACIDADE 

FUNCIONAL 

ASPECTOS 

FÍSICOS  

DOR ESTADO 

GERAL  

VITALIDADE  ASPECTOS 

SOCIAIS  

ASPECTOS 

EMOCIONAI

S 

SAÚDE 

MENTAL 

Máximo de 

Pontos 

100 100 100 95,0 100 100 100 100 

Média 

Aritmética 

71,8 73,2 76,66 68,7 77,3 74,6 69,9 81,0 

Desvio 

Padrão 

28,2 26,8 

 

23,4 

 

26,3 

 

22,7 

 

25,4 

 

30,1 

 

19,1 

 

Fonte: Protocolo da pesquisa 

 

 

5. ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

5.1 ASPECTOS SÓCIO –DEMOGRÁFICOS  E  DE SAÚDE 

  A primeira informação dos  pescadores no instrumento foi sobre  o sexo. O fato 

de 40% serem do sexo feminino nos surpreendeu, considerando que vários estudos 

apresentam ser esta uma atividade de quase 100% do sexo masculino. (SCHORK, SILVA 

E ZAMBONI-FILHO, 2013). 

O fato da atividade pesqueira ter uma participação feminina maior do que era 

esperado, pode-se afirmar que as mulheres encontram-se atualmente em todos os campos 

de trabalho. Entretanto, nem sempre trata-se de uma escolha e sim de uma necessidade de 

complementação de renda ou mesmo a falta de outras oportunidades de emprego. 

 A tabela 2 demonstra a porcentagem de idade que fora distribuída da seguinte 

forma: < = 30, de 31 a 40 anos, de 41 a 50 anos e > 50. Prevaleceu a idade entre 31 a 40 

com 48,4% e 16,1% foi maior que 50 anos e menor que 30 anos. No estudo realizado em 

Oiapoque essa faixa etária também prevaleceu (CAVALCANTE, 2011). A escolha dessa 

faixa etária foi feita a partir do conceito de que a exposição solar prolongada e ao longo 

dos anos favorece o aparecimento do câncer de pele (INCA, 2008) 

De acordo com a tabela 3, o tempo de serviço destes trabalhadores foi dividido 

em: < 01 ano, que não apresentou nenhum pescador, 01 a 03 anos, que apresentou um 
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índice de 13,33%, 04 a 06 anos, onde a maioria se apresentou com 50%  e >11 anos, 

apresentando 23,33%. 

Percebe-se que apesar de todas as dificuldades, os pescadores permanecem 

durante anos nesta profissão. Muitas razões podem ser levantadas, desde a paixão pelo 

mar, pela liberdade em seu ambiente de trabalho ou até mesmo falta de opção e a 

qualificação profissional entre a população de baixa renda.  

A tabela 4 apresenta alguns dados como estado civil. Notou-se que os casados (a), 

representam a maioria com 40%, solteiro (a), apresentando 33,33%, viúvo (a), 

apresentando 20% ou divorciado (a) com 6,66%; Tal frequência de estado civil discordou 

da pesquisa de Alves da Silva(2009), onde ficou demonstrado que a maioria era de 

pessoas solteiras.  

A variável raça apresentou um índice de 26,66% para branca; negra, 30%, parda 

com a maior porcentagem 43,33% ou índia, o qual nenhum pescador se apresentou como 

tal. 

Esses dados revelam que a população parda é ainda a dominante entre os 

trabalhadores informais no Brasil. Isso se dá provavelmente pela baixa escolaridade e 

impedimento de acesso à educação de qualidade. 

Em relação ao nível de escolaridade (em anos) subdividida em 0 a 5 anos, apenas 

1 pescador estudou durante esse tempo, representando 3,33%, O tempo de estudo entre  6 

a 10 anos apresentou 73,33% com 22 pescadores ou 11 anos ou mais com 23,33%, 

concordando com o estudo de Machado et al, 2010. Nota-se que o nível de escolaridade 

está ainda abaixo do nível nacional de escolaridade da população que está acima de 10 

anos de estudo (IBGE, 2010). 

O número de filhos foi dividido em 0 a 2; 2 a 4; 5 ou mais; Apresentando índices 

de 3,33%; 86,66% e 10%, respectivamente. O maior índice neste aspecto representou 2 a 

4 filhos por pescador. Tal média acompanhou o número de pessoas por família em 2010 

que resultou em 3,1 (IBGE, 2010) 
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No aspecto religioso, fora estratificado em católica (30%), evangélica (36,66%), 

espiritismo (6,66%), outra religião ou nenhuma (26,66%). Segundo o IBGE (2010), a 

religião católica ainda representa a maioria no Brasil com 64%, porém a religião 

evangélica representa 22% da população, consistindo na religião que mais cresce no país. 

Posteriormente, a tabela 5 é referente à jornada de trabalho dos pescadores, que 

possui como variável tempo de profissão, que apresentou o maior índice com 6 a 10 anos 

(93,33%), 2 pescadores apresentam 11 ou mais anos de profissão (6,66%) e nenhum 

pescador que tenha participado da pesquisa apresentou 1 a 5 anos de profissão. 70% não 

complementam sua renda com outra atividade laboral. E em relação à jornada de 

trabalho, esta variável foi dividida em 4 a 6 horas, 6 a 8 horas ou 8 horas ou mais, onde 

os pescadores trabalham em sua maioria de 6 a 8 horas (53,33%) por dia. Sua produção é 

repassada em 100% para os atravessadores. Dos 30 pescadores, 93,33% estão satisfeitos 

com a sua profissão. 

 O tempo de exposição solar diária, em horas apresentou como maior índice de 4 a 

8 horas (76,66%), seguido de 9 horas ou mais de exposição solar (23,33%) e nenhum 

pescador informou que se expõe ao sol diariamente menos de 3 horas diárias. Em relação 

à exposição solar, apenas 30% dos pecadores utilizam filtro solar, isso significa que 

apenas 9 entre 30 pescadores utilizam filtro solar. Destes 9, 100% utilizam o filtro com 

uma frequência de 2 a 3 vezes na semana e nenhum utiliza diariamente. Há falta de 

informação e motivação para o uso correto do filtro solar, e também a falta de hábito de 

usá-lo.  

O último aspecto avaliado na tabela 5 é a renda mensal dos pescadores, na qual 

20% apresentou uma renda de até 1 salário mínimo mensal, 80% de 2 a 4 salários 

mínimos por mês e nenhum apresentou renda acima de 5 salários mínimos, concordando 

com o estudo de Alves da Silva et al (2009) que também avaliou a renda dos pescadores e 

concluiu que a maior parte dos pescadores do estudo recebem de 2 a 4 salários mínimos 

mensais  
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 A tabela 6 apresenta valores referentes ao histórico familiar dos pescadores, na 

qual encontramos um histórico de hipertensão e diabetes Mellitus de 100%, Acidente 

Vascular Cerebral (AVC) de 53,33%, Obesidade 93,33, Cardiopatias de 6,66% e Câncer 

em 23,33% 

O histórico atual de hipertensão foi de 30%, Diabetes Mellitus, 3,33%. Nenhum 

pescador apresentou doenças atuais como AVC, obesidade, cardiopatias ou câncer. 100% 

realizam tratamento para hipertensão e diabetes.  

Notou-se que essas patologias de maioria crônica tem uma alta incidência e 

prevalência na população dos pescadores e seus familiares diretos. Vale ressaltar que 

todos os pescadores entrevistados possuem histórico familiar de hipertensão e diabetes 

Mellitus o que confirma a alta prevalência de doenças crônicas. 

Em relação ao câncer de pele, 10% dos pescadores apresenta ou já apresentou 

alguma neoplasia cutânea (melanoma ou não melanoma), e apenas 3,33% notou o 

aparecimento de alguma mancha que mudava a coloração, tamanho, sangrava ou coçava, 

ou seja apenas 1 pescador notou tal mancha que se encontrava na região da face ou 

pescoço. 

 A tabela 7 é corresponde às escalas de Fitzpatrick e Fitzpatrick Modificada que 

especifica o risco para o câncer de pele de acordo com o biótipo de cada pescador, como 

cor dos olhos, cabelos, pele, queima ao sol fácil ou dificilmente, bronzeamento ou a 

ausência deste.  Na Fitzpatrick a maioria se identificou com a classificação de II- Branca, 

se queima facilmente e se bronzeia muito pouco, com 53,33%. Apenas um pescador se 

identificou como I-Branca, que se queima facilmente e nunca bronzeia. 20% se 

considerou IV Morena clara, queima moderadamente, queima moderadamente, 10% se 

considerou V- Morena escura, que se queima raramente e bronzeia bastante e finalmente, 

13,33% se considerou VI Negra – Nunca queima, totalmente pigmentada. Isto significa 

que quanto maior o fototipo de pele, menos será sua sensibilidade ao sol. Já no estudo do 

ano de 2011 de Bezerra et al, o predomínio do tipo de pele em pescadores foi o tipo IV.  
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 Já na tabela Fitzpatrick Modificada, mostra o fototipo e a sensibilidade da pele de 

acordo com os pontos, segundo a cor dos olhos, cabelo, pele (áreas não expostas), 

presença de sardas nas áreas expostas, exposição prolongada, grau de bronzeamento, 

bronzeamento após várias horas de exposição solar, sensibilidade da face ao Sol, última 

exposição solar (sol, mesa de bronzeamento, cremes bronzeantes), frequência de 

exposição solar nas áreas de tratamento. Apresentou índice 0 na pontuação de 0 a 7, de 8 

a 16 apresentou 60%, 17 a 25 pontos 10% e de 30 a mais pontos, 30%. Até o presente 

momento, não foram encontrados estudos recentes para comparação do fototipo e 

sensibilidade da pele em pescadores . 

 A tabela 8 traz os resultados de hábitos de vida como a prática de atividade física, 

que se fez presente em 60% dos entrevistados (18 pescadores). De 18 pescadores, 5 

pescadores (27,77%) praticam atividade física diariamente e o restante com uma 

frequência de 2 a 5 vezes por semana. Todos os entrevistados responderam que tem 

atividade de lazer, porém 90% não utiliza protetor solar em tais atividades. 

No aspecto do tabagismo, 30% se afirmou tabagista e 70% (21 pescadores) não 

fazem o uso de cigarros. 76,66% fazem o uso de bebidas alcoólicas, correspondente a 23 

pescadores. Destes 23 pescadores, 82,60 fazem o uso social de bebidas alcóolicas, 4,3% 

eventualmente bebem e 13,04% bebem diariamente algum tipo de bebida com teor 

alcóolico. A frequência em que o tabagismo se apresentou é baixa se comparada com o 

estudo de Machado (2010). 

Embora a frequência de tabagistas entre os pecadores de Jurujuba seja baixa as 

campanhas para a cessação do consumo do tabaco são de extrema importância para a 

melhoria dos agravos à saúde. A conscientização sobre o consumo do álcool também 

deve ser feito já que este, ao longo do tempo, mesmo que em poucas quantidades, traz 

muitos malefícios à saúde, além da dependência física e psicológica (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, DF, 2010)  
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5.2 ASPECTOS SOBRE A QUALIDADE DE VIDA 

Na visão de Seidl e Zannon (2004) a qualidade de vida é uma construção 

eminentemente interdisciplinar, onde a contribuição de diferentes áreas do conhecimento 

pode ser de fato valiosa e mesmo indispensável e seu desenvolvimento poderá resultar 

em mudanças nas práticas assistenciais e na consolidação de novos paradigmas do 

processo saúde-doença, o que pode ser de grande valia para a superação de modelos de 

atendimento eminentemente biomédicos, que negligenciam aspectos socioeconômicos, 

psicológicos e culturais importantes nas ações de promoção, prevenção, tratamento e 

reabilitação em saúde (SEIDL; ZANNON, 2004). 

Ao analisarmos os dados coletados entre 30 pescadores do bairro de Jurujuba por 

meio do  questionário SF-36  E pode- se observar que em todos os domínios analisados se 

alcançou uma média acima de 50,0 pontos, considerada  adequada para a qualidade de 

vida.  

Para Giatti e Barreto (2002), nas últimas décadas, o Brasil vem passando por 

intensas transformações econômicas, demográficas e culturais. Um aspecto importante 

dessas transformações é a crescente participação feminina no mercado de trabalho.  

No Brasil, ocorrem várias transformações e mudanças na economia que começam 

a repercutir no crescimento da população adulta do país, como as preocupações em 

relação à inserção e/ou à reinserção do trabalhador adulto com mais idade nos últimos 

anos. Essas alterações se refletem no aumento da participação relativa da população 

adulta e consequentemente, uma diminuição relativa dos grupos mais jovens (KRELING, 

2004).  

Em relação à faixa etária dos entrevistados, 48,4% dos funcionários tinham idade 

entre 30 e 40 anos como mostra a tabela 2. A idade variou entre 19 e 62 anos, se 

igualando ao estudo de Talhaferro; Barboza e Domingos (2006), onde 72,7% dos 

trabalhadores pertenciam à faixa etária de 20 a 40 anos. E também no estudo de Schork, 

Silva e Zamboni-Filho (2013). A associação entre a faixa etária dos funcionários e a 

qualidade de vida mostrou que nenhum dos oito domínios (SF-36) sofreu significativa 

variação em função da faixa etária, portanto, as três faixas etárias apresentam níveis 

idênticos de qualidade de vida. 
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No domínio estado geral de saúde a média apresentada foi de 68,7 pontos, o que 

mostra um índice adequado. Concordando com o trabalho de Texeira; Fonseca e Maximo 

(2002), o estado geral de saúde, mostra-se com uma pontuação de 44,8 considerando uma 

classificação adequada. 

Nesta pesquisa, a média no domínio para a dor teve o valor de 76,66 pontos, 

sendo o segundo melhor aspecto avaliado qualitativamente. Na pesquisa de Bettarello e 

Saut (2006), as respostas dos funcionários chegaram a um resultado de 57,37 pontos. 

De acordo com alguns estudos, o estresse e a dor são consequências de uma 

redução da qualidade de vida relacionada ao trabalho, o que pode ser provocado pela 

insegurança sobre o futuro no emprego, em função de jornadas de trabalho pesadas, por 

esforço para balancear profissão e família (NARDOCCI, 2008). 

Verificou-se que os pescadores de Jurujuba possuem uma vitalidade dentro da 

média (77, 3 pontos). A pesquisa de Bettarello e Saut (2006), mostra que os entrevistados 

também apresentaram uma boa vitalidade com 78,0 pontos. Para Martinez; Paraguaya e 

Latorre (2004), a satisfação no trabalho é um fenômeno complexo e de difícil definição, 

por se tratar de um estado subjetivo, podendo variar de pessoa para pessoa, de 

circunstância para circunstância e ao longo do tempo para a mesma pessoa segundo 

análise do questionário SF-36.  

Os pescadores ao fazerem uma auto-avaliação de seu aspecto físico nos 

mostraram, no geral, que estão dentro da média com 73,2 pontos, discordando da 

pesquisa de Almeida e Quaresma (2005), onde obtiveram um resultado de 46,2 pontos. 

Seidl e Zannon (2004), alertam que os termos qualidade de vida e estado de saúde 

aparecem na literatura muitas vezes como sinônimos, isso se dá pelo fato de que a saúde 

– que depende do aspecto físico, está muito relacionada com a qualidade de vida. 

A capacidade funcional demonstrada na tabela 9 aborda algumas tarefas leves e 

moderadas do cotidiano, os entrevistados apresentaram a média de 71,8 pontos. Neste 

domínio os pescadores avaliados apresentaram níveis de quantitativos significativamente 

superiores ao domínio estado geral da saúde. Concordando com o estudo de Talhaferro; 

Barboza e Domingos (2006), que obtiveram em seus resultados a pontuação de 81,5 

pontos nesse domínio.  
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Quanto ao aspecto emocional na tabela 4, verificou-se que os resultados 

apresentados encontram-se dentro de um limite adequado, pois o mínimo se encontra 

com a pontuação de 0 e o máximo com 100. Na média o valor é de 69,9 pontos. 

Discordando da pesquisa de Texeira; Fonseca e Maximo (2002), que obtiveram em sua 

amostra um valor inferior a 50,0 pontos. Araújo et al. (2003), afirmam que a teoria do 

estresse emocional fundamenta-se na avaliação de como o organismo responde às 

demandas do ambiente externo, sendo o estresse produzido em situações em que as 

demandas excedem as capacidades individuais de responder a esses estímulos. 

O fator aspecto social na tabela 9, analisa a integração do indivíduo em atividades 

sociais mostrando que o intervalo entre o resultado geral com média dos pescadores 

alcançou 74,6 pontos, considerado adequado. E estar de acordo com o trabalho de 

Almeida e Quaresma (2005), que atingiram 60,8 pontos. Na Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Estado do Pará já existe uma iniciativa de melhorar o aspecto social 

através das relações interpessoais, apaziguar os conflitos e inserir o trabalhador no 

processo de gestão por meio de rodas de conversa, oficinas de humanização, organização 

de rodízios e regime de plantão em co-participação entre gestores e funcionários. 

O domínio saúde mental apresentado na tabela 9, investiga a ansiedade, 

depressão, alterações do comportamento e bem estar psicológico. Apresentou 81,0 

pontos, logo, indicando um equilíbrio emocional com tranquilidade, ausência de 

nervosismo e desânimo.  

Heloani e Capitão (2003), afirmam que atualmente, existe uma pressão constante 

contra a grande massa de trabalhadores existente em quase todo o mundo, uma ameaça 

com objetivo certeiro no qual faz com que milhares de pessoas sintam-se sobressaltadas, 

pois a única ferramenta de que dispõe, sua força de trabalho, esse princípio de realidade 

adentra e fere o psiquismo humano e atinge a saúde mental de várias pessoas. Talhaferro; 

Barboza e Domingos (2006), concordam em sua amostra onde obtiveram uma média de 

72,7 pontos.  

Nas hipóteses estabelecidas, a hipótese 1 (H1) não se confirmou totalmente. A 

maioria dos pescadores de Jurujuba entrevistados não apresentam nenhum tipo de 

neoplasia cutânea, porém não utiliza o filtro solar ou não utiliza corretamente. 
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A hipótese 2 (H2) supunha que a qualidade de vida dos pescadores de Jurujuba se 

encontrava prejudicada, ou seja, com a maior parte dos itens avaliados no SF36 fosse 

abaixo de 50 pontos. Em nenhum domínio apresentou menos de 60 pontos nos domínios 

do questionário. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar este estudo podemos dizer que os objetivos foram atingidos uma vez 

que foi possível conhecer o perfil sócio-demográfico e clínico de uma parte da população 

de pescadores de Jurujuba em Niterói e conseguimos avaliar a percepção da sua 

qualidade de vida com base nas perguntas do questionário SF 36. Com tais informações 

descritas, será possível contribuir para o planejamento de ações educativas participativas 

relativas à promoção e à prevenção de lesões cutâneas neoplásicas em parceria com o 

Posto Médico de Família de Jurujuba e Policlínica Regional de Jurujuba. Tal  processo irá 

facilitar, num futuro próximo, a territorialização.  

Os agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros e 

médicos da unidade deverão aprimorar-se. Numa visão mais ampliada sobre os 

pescadores. Esta classe trabalhadora do bairro carece de mais incentivo a visitas à 

unidade de saúde a fim de motivá-lo com seu auto-cuidado e sua qualidade de vida, ainda 

que a esse estudo tenha mostrado um resultado satisfatório.  

Pode-se perceber que estar à frente do planejamento de ações de promoção à 

saúde e prevenção de neoplasias cutâneas em pescadores, uma população específica e   

tão exposta ao sol, não é uma tarefa fácil. Inovar ao ter acesso aos pescadores, visto que é 

uma classe trabalhadora fechada e inovação contribuirá para melhor adesão às ações 

planejadas.  

As duas temáticas levantadas, estudo sócio-demográfico e clínico dão uma visão 

ampla do processo de conhecimento de uma parte da classe trabalhista pesqueira e como 

eles avaliam sua qualidade de vida. Em relação à primeira temática, observou-se a 

variedade do perfil dos pescadores, condições monetárias, de moradia, clínicas, 

oferecendo assim uma noção de que esse planejamento muito específico e 

individualizado, além de que deve sofrer constante reavaliação das condutas propostas ao 

longo do cotidiano, através das visitas domiciliares e eventos na unidade de saúde. 

Acerca da segunda temática, pode-se observar que há uma preocupação constante 

com essa manutenção da sua qualidade de vida, porém alguns problemas foram 
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identificados. É necessário que haja a percepção das necessidades desta população da 

melhor forma possível para que se atenda às exigências de qualidade de vida e segurança 

nos processos de trabalho deste ambiente complexo.  

Um dos maiores desafios do trabalho foi o acesso à comunidade pesqueira que só 

se deu pelo intermédio da Professora Dra Bárbara Pompeu, e pela Policlínica Regional de 

Jurujuba, por ser uma comunidade tradicional e fechada no município de Niterói.  

Outro desafio foi a quantidade baixa de literaturas específicas sobre o tema alvo 

do estudo. É interessante para o desenvolvimento do tema nacionalmente o 

compartilhamento de experiências em outros cenários, até para que se conheçam os 

meios utilizados para realizar melhorias que possam ser reproduzidos em outros locais e 

também para que seja ampliada a discussão sobre o tema.  

Espera-se, assim, que este estudo estimule a discussão sobre esta temática e que 

seja um ponto de partida para o estabelecimento do planejamento de ações de promoção à 

saúde e prevenção de neoplasias cutâneas em pescadores. 
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9.1  APÊNDICE 1 QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIOCLÍNICO-DEMOGRÁFICO 

 

1. Identificação                                                                   Data: ____/____/______ 

Nome:_________________________________________________________________  

Data de Nasc.: ___/__/___ Idade: ________ Sexo: (  )M (  )F Raça: ( ) Branco ( ) Negro 

(   ) Pardo (   ) Índio               Estado civil:_________________ 

Nível de escolaridade (anos de estudos):______________ 

Renda familiar (SM):__________ (  ) diária (  ) semanal (  ) mensal.  

Nº de filhos:____________ 

Tipo de residência: (  ) própria (  ) alugada 

Religião:______________  

2. Trabalho 

Trabalho: __________Tempo de profissão________ 

Realiza outra atividade para complementação de renda? (  ) Sim (  ) Não. 

Qual?_______________________________________________________________ 

Duração da jornada de trabalho (horas/dia):_______  

Ponto de venda: (  ) atravessador (  ) comércio (  ) domicílio (  ) feiras livres (  ) mercado 

(  ) praia (  ) rua (  ) variável 

Tempo de exposição ao sol diariamente: _____________horas.  

Tempo de exposição ao sol semanalmente: _____________dias. 
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Uso de protetor solar durante o trabalho: Sim (  ) Não (  ). Por quê? (  ) não vê 

importância (  ) alto preço                         Outro:_______________________ 

Se sim, com que frequência utiliza? _______________________________________ 

É feliz na profissão? (  ) Sim (  ) Não . Por quê?________________________________ 

3. Saúde 

Qual o histórico de doenças na família? (  ) Hipertensão (  ) Diabetes (  ) AVC (  ) 

Obesidade (   ) Infarto. (   ) câncer de pele Outros:____________________________ 

Doença/Queixa atual: (   ) Hipertensão (   ) Diabetes (   ) Cardiopatias (   ) AVC (   ) 

Câncer (   ) Obesidade  

Faz tratamento? (  ) Sim (  ) Não.  

Já teve câncer de pele: Sim ( ) Não ( ). Em qual (is) parte(s) do 

corpo?_________________________________________________________________ 

Já teve alguma pinta ou mancha que achou estranha, que coçava, sangrava ou tenha 

mudado de tamanho ou cor? Sim (   ) Não (   ). Em qual (is) parte(s) do corpo? 

____________________________.  

Aplicação da Escala de Fitzpatrick e Fitzpatrick Modificada (Circular item e 

realizar somatório): 
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 Tabela 1: Classificação dos fototipos de pele proposta por Fitzpatrick. 

Fototipo de pele: _____________________________ 

 

Tabela 2: Classificação Fitzpatrick Modificada proposta por Suzuki et al, 2011. 

Fototipo – Somatório dos pontos: _____________________________ 
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Sono e Repouso: _____h/noite Problemas para dormir? (  ) Nenhum (  ) acordar cedo     (  

) insônia (  ) dificuldade para pegar no sono (  ) outros   

Sente-se descansado após o sono: (  ) sim (  ) não 

Pratica alguma atividade física: (  ) Não (  ) Sim  

(  ) diariamente (  ) 2 vezes por semana (  ) 3 vezes por semana (  ) outros: _________ 

Atividade de lazer (  ) Não (  ) Sim Especifique: _____________________________ 

Utiliza protetor solar quando a atividade de lazer envolve exposição ao sol?  Não (  ) Sim 

(  ). Tabagismo: (  ) Não (  ) Sim (  )  

Etilismo (  ) Não (  ) Sim (  ) Qual a freqüência? __________Outras drogas (  ) não (  ) 

sim Tipo: _______________________________ 

 

Assinatura: _______________________________________ 
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9.2 APÊNDICE 2  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Título do projeto - AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE E PREVENÇÃO DE NEOPLASIAS 

CUTÂNEAS EM PESCADORES DO BAIRRO DE JURUJUBA NITERÓI - RJ : ESTUDO SÓCIO-

DEMOGRÁFICO E CLÍNICO E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA 

Pesquisador responsável: Profª Drª Vera Maria Sabóia 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 99976-4275 / 97530-4603 

Nome do voluntário:_____________________________________________________ 

Idade:_____anos              RG:____________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “AÇÕES DE PROMOÇÃO 

À SAÚDE E PREVENÇÃO DE NEOPLASIAS CUTÂNEAS EM PESCADORES DO BAIRRO 

DE JURUJUBA NITERÓI - RJ : ESTUDO SÓCIO-DEMOGRÁFICO E CLÍNICO E IMPACTO NA 

QUALIDADE DE VIDA”, de responsabilidade do pesquisador Profª Drª Vera Maria Sabóia. O 

objetivo da pesquisa é: 1)  Conhecer os aspectos sócio-demográficos e clínicos de pescadores de 

uma comunidade no bairro de Jurujuba, tendo em vista a sua qualidade de vida.; 2) Descrever 

aspectos sócio-demográficos e clínicos de pescadores desta comunidade por meio de aplicação de 

questionário com dados sócio-demográficos e clínicos; 3) Avaliar a qualidade de vida deste grupo 

de trabalhadores, por meio da observação da aplicação do questionário e WHOQOL; 4) 

Contribuir para o planejamento de ações educativas participativas relativas à promoção e à 

prevenção de lesões cutâneas neoplásicas. A pesquisa justifica-se devido ao grande número de 

pescadores que se expõem à radiação solar diariamente e que poderão vir a desenvolver cânceres 

de pele, sem ter sequer o acesso à informação sobre tais riscos. Serão realizados: aplicação um 

questionário sócio clínico e demográfico para identificar a população e a comunidade; um 

questionário no modelo SF 36, com a finalidade de saber como se encontra a qualidade de vida 

destes pescadores;  encontros com finalidade educativa para promover o aumento do 

conhecimento sobre câncer de pele;. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para 
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respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca da pesquisa. Os resultados da pesquisa 

serão tornados públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. A retirada do consentimento e 

permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem que isso traga 

prejuízos. Será mantido o caráter confidencial de todas as informações relacionadas á privacidade 

do participante da pesquisa. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo 

representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

Eu,______________________________________________, RG nº_______________, 

Declaro ter sido informado e concordo com minha participação, como voluntário, no 

projeto de pesquisa acima descrito. 

     Niterói,____ de _____________ de _________. 

 

 

___________________________________               ____________________________ 

(entrevistado)                                                    (responsável por obter o consentimento)                        
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10. ANEXOS 
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10.1 ANEXO 1 PARECER DO COMITÊ DE 

ÉTICA

A  
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10.2 ANEXO 2  QUESTIONÁRIO SF 36 

Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida -SF-36 

 

 1- Em geral você diria que sua saúde é:  

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 2- Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora? 

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

3- Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um 

dia comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste 

caso, quando?  

  

Atividades 
Sim, dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem 

muito esforço, tais como correr, 

levantar objetos pesados, participar em 

esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como 

mover uma mesa, passar aspirador de 

pó, jogar bola, varrer a casa. 

1 2 3 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários  lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

4- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?   

 Sim Não 
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a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. 

ex. necessitou de um esforço extra).   

1 2 

5- Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema 

emocional (como se sentir deprimido ou ansioso)?  

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu 

trabalho ou a outras atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado 

como geralmente faz. 

1 2 

 

6- Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, 

amigos ou em grupo? 

 

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

7- Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?  

 

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

 

8- Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)? 

 

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

 

9- Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com você 

durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais se 

aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.  

 

 Todo A maior Uma boa Alguma Uma Nunca 
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Tempo parte do 

tempo 

parte do 

tempo 

parte do 

tempo 

pequena 

parte do 

tempo 

a) Quanto tempo você 

tem se sentindo cheio de 

vigor, de vontade, de 

força?  

1 2 3 4 5 6 

b) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa muito nervosa? 

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você 

tem se sentido tão 

deprimido que nada 

pode anima-lo? 

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você 

tem se sentido calmo ou 

tranqüilo? 

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você 

tem se sentido com 

muita energia? 

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você 

tem se sentido 

desanimado ou abatido? 

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você 

tem se sentido 

esgotado? 

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você 

tem se sentido uma 

pessoa feliz? 

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você 

tem se sentido cansado?  
1 2 3 4 5 6 

 

10- Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, parentes, 

etc)?  

 

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do tempo 

Nenhuma parte 

do tempo 

1 2 3 4 5 

 

11- O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?  

 
Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria 

das vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitiva- 

mente falso 
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a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas 

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço 

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar 
1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente 
1 2 3 4 5 

 

 

CÁLCULO DOS ESCORES DO QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA 

 

Fase 1: Ponderação dos dados 

 

Questão Pontuação 

01 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5,0 

4,4 

3,4 

2,0 

1,0 

02 Manter o mesmo valor 

03 Soma de todos os valores 

04 Soma de todos os valores 

05 Soma de todos os valores 

06 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

Pontuação 

5 

4 

3 

2 

1 

07 Se a resposta for 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Pontuação 

6,0 

5,4 

4,2 

3,1 

2,0 

1,0 
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08 A resposta da questão 8 

depende da nota da questão 7 

Se 7 = 1 e se 8 = 1, o valor da 

questão é (6) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 1, o valor 

da questão é (5) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 2, o valor 

da questão é (4) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor 

da questão é (3) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 4, o valor 

da questão é (2) 

Se 7 = 2 à 6 e se 8 = 3, o valor 

da questão é (1) 

 

Se a questão 7 não for 

respondida, o escorre da 

questão 8 passa a ser o 

seguinte: 

Se a resposta for (1), a 

pontuação será (6) 

Se a resposta for (2), a 

pontuação será (4,75) 

Se a resposta for (3), a 

pontuação será (3,5) 

Se a resposta for (4), a 

pontuação será (2,25) 

Se a resposta for (5), a 

pontuação será (1,0) 
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09 Nesta questão, a pontuação 

para os itens a, d, e ,h, deverá 

seguir a seguinte orientação:  

Se a resposta for 1, o valor 

será (6) 

Se a resposta for 2, o valor 

será (5) 

Se a resposta for 3, o valor 

será (4) 

Se a resposta for 4, o valor 

será (3) 

Se a resposta for 5, o valor 

será (2) 

Se a resposta for 6, o valor 

será (1) 

Para os demais itens (b, c,f,g, 

i), o valor será mantido o 

mesmo 

10 Considerar o mesmo valor. 

11 Nesta questão os itens deverão 

ser somados, porém os itens b 

e d deverão seguir a seguinte 

pontuação:  

Se a resposta for 1, o valor 

será (5) 

Se a resposta for 2, o valor 

será (4) 

Se a resposta for 3, o valor 

será (3) 

Se a resposta for 4, o valor 

será (2) 

Se a resposta for 5, o valor 

será (1) 

 

Fase 2: Cálculo do Raw Scale 

 

Nesta fase você irá transformar o valor das questões anteriores em notas de 8 domínios 

que variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 = pior e 100 = melhor para cada domínio. É 

chamado de raw scale porque o valor final não apresenta nenhuma unidade de medida.  

Domínio: 

 Capacidade funcional 

 Limitação por aspectos físicos 

 Dor 

 Estado geral de saúde 

 Vitalidade 
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 Aspectos sociais 

 Aspectos emocionais 

 Saúde mental 

 

Para isso você deverá aplicar a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

 

Domínio: 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação (Score Range) 

 

Na fórmula, os valores de limite inferior e variação (Score Range) são fixos e estão 

estipulados na tabela abaixo.  

 

Domínio Pontuação das questões 

correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por aspectos 

físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e + 

g + i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por aspectos 

emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c + 

d + f + h) 

5 25 

 

Exemplos de cálculos: 

 

 Capacidade funcional: (ver tabela) 

 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

Variação (Score Range) 

 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 

 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 

100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

 Dor (ver tabela) 

- Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto 

somando-se as duas, teremos: 9,4 
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- Aplicar fórmula: 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100  

                                    Variação (Score Range) 

 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 

           O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde 

zero é o pior estado e cem é o melhor. 

          Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito notas no 

final, que serão mantidas separadamente, não se podendo soma-las e fazer uma média. 

 

Obs.: A questão número 02 não faz parte do cálculo de nenhum domínio, sendo utilizada 

somente para se avaliar o quanto o indivíduo está melhor ou pior comparado a um ano 

atrás.   

Se algum item não for respondido, você poderá considerar a questão se esta tiver sido 

respondida em 50% dos seus itens.    
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10.3 ANEXO 2 TABELAS DE FITZPATRICK E FITZPATRICK MODIFICADA, 

INCLUÍDA NO QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO 

 

 

 
 


