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Resumo:

Meneses, Jaiana de Sousa. Além do Mar: caminhos para busca de tratamento de doenças crônicas
não-transmissíveis em pescadores artesanais e marisqueiras na Baía de Todos os Santos. Salvador,
2015.  Orientação:  Prof.  Dr.  Paulo  César  Alves.  Dissertação  (Mestrado  em Ciências  Sociais)  –
Faculdade  de  Filosofia  e  Ciências  Humanas,  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA).  A pesca
artesanal para fins comerciais e de subsistência é predominante no Brasil e envolve um número
considerável  de  trabalhadores  que  capturam,  beneficiam  e  comercializam  o  peixe  e  outros
organismos  aquáticos.  Isso  constitui  um  “sistema  pesqueiro”  que  compreende  três  grandes
operações: pré-captura, captura e pós-captura do pescado, cujo trabalho se desenvolve no mar e na
terra. A carência de políticas públicas relacionadas ao sistema pesqueiro artesanal é visível, não há
normas regulamentares sobre o trabalho do pescador, as condições de trabalho no sistema pesqueiro
são precárias  e  são escassos  os  estudos sobre características  socioeconômicas  e  culturais  desse
sistema. Motivado por isto, este trabalho tem como objetivo contribuir para o entendimento das
condições de saúde da população envolvida na pesca artesanal na Baia de Todos os Santos (BTS).
Mais  especificamente,  foram identificadas  e caracterizadas  rotas  para a  busca de tratamento de
doenças em pescadores e marisqueiras da BTS. Foram evidenciadas práticas de cuidados à saúde
por eles exercidas com o intento de compreender caminhos para tratamento das enfermidades de
indivíduos acometidos por doenças crônicas não-transmissíveis. Observou-se as doenças crônicas
com maior incidência nas comunidades pesquisadas, sejam elas, problemas de visão,  problemas
ortopédicos e hipertensão arterial e a relação intrínseca com situações de vulnerabilidade no labor
da pesca e mariscagem.
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