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PESCADOR 

 

Pescador, onde vais pescar esta noitada:  

Vai em silêncio, pescador, para não chamar as almas  

Se ouvires o grito da procelária, volta, pescador!  

Se ouvires o sino do farol das Feiticeiras, volta, pescador!  

Se ouvires o choro da suicida da usina, volta, pescador!  

 

Ah, que tu és poderoso, pescador! caranguejo não te morde  

Marisco não te corta o pé, ouriço-do-mar não te pica  

Ficas minuto e meio mergulhado em grota de mar adentro  

E quando sobes tens peixe na mão esganado, pescador!  

 

Ah, pescador, que milagre maior que a tua pescaria!  

Quando lanças tua rede lanças teu coração com ela pescador!  

Teu anzol é brinco irresistível para o peixinho  

Teu arpão é mastro firme no casco do pescado, pescador!  

 

Deus te leve, Deus te leve perdido por essa vida...  

Ah, pescador, tu pescas a morte, pescador  

Mas toma cuidado que de tanto pescares a morte  

Um dia a morte também te pesca, pescador!  

 

Não vás ainda, escuta! eu te dou o bentinho de São Cristóvão  

Eu te dou o escapulário da Ajuda, eu te dou ripa da barca santa  

Quando Vênus sair das sombras não quero ficar sozinho  

Não quero ficar cego, não quero morrer apaixonado, pescador!  

 

Vai, vai, pescador, filho do vento, irmão da aurora  

És tão belo que nem sei se existes, pescador!  

Teu rosto tem rugas para o mar onde deságua  

O pranto com que matas a sede de amor do mar!  

Vinícius de Moraes 



 

 

RESUMO 

CAVALCANTE, Eliane Santos. Trajetória de vida dos pescadores vítimas de lesão 

medular por mergulho: experiências, representações sociais e estresse. 2014. 171 f. Tese 

(Doutorado) – Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2014. 

A lesão medular ocasiona manifestações incapacitantes permanentes, afetando a integridade 

anatômica, mudanças corporais e limitações funcionais pertinentes ao estado de deficiência. 

Objetivou-se analisar as representações sociais, níveis de estresse e experiências dos 

pescadores vítimas de lesão medular por acidente de mergulho nas praias do litoral Norte.  

Trata-se de estudo exploratório-descritivo, com dados quantitativos, qualitativos e 

representacional, desenvolvido em colônias de pescadores de nove praias do litoral Norte/RN, 

entre outubro de 2013 a agosto de 2014, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, parecer nº 431.891/2013, CAAE 

20818913.0.0000.5537. A amostra compôs-se por 44 pescadores acometidos por lesão 

medular, definida a partir dos critérios de inclusão e exclusão dos participantes. Utilizou-se 

como instrumento de coleta de dados entrevista semiestruturada. Analisaram-se os dados 

quantitativos por meio da estatística descritiva, apresentando-os em forma de tabelas, quadros 

e gráficos, utilizando o Microsolft Excel. Submeteram-se os dados das entrevistas ao software 

Analyse Lexicale par Contexte d`um Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) e à luz da 

análise da Teoria das Representações Sociais e Teoria do Núcleo Central. Esclarece-se e 

apresentam-se os resultados da pesquisa a partir de quatro artigos, seguindo recomendações 

normativas dos periódicos. Os sujeitos participantes do estudo, em número de 44, todos eram 

do sexo masculino, média de idades de 49,6 anos, ensino fundamental (68,2%), casados 

(77,3%); com sequela de paraplegia (50,0%). A maioria apresentava estresse (75,0%), 

encontrando-se na fase de quase exaustão (33,3%), com sintomas prevalentes de insônia 

(95,5%) nas últimas horas; hipertensão (97,7%) na última semana e dificuldades sexuais 

(95,5%) no último mês. A doença descompressiva foi a causa da lesão Medular (57,1%), 

ocorreu prevalentemente no baixo verão (75,0%), litoral Norte (96,4%), tendo como 

principais agravos a parestesia e dor nos membros superiores e inferiores (67,9%), seguido de 

óbitos (25,0%). A análise das entrevistas sob a ótica da compreensão das Representações 

Sociais da lesão medular permitiu a construção de sete categorias: Tratamento: limitações e 

expectativas; Lesão medular: antes e depois; Aposentadoria: realidade ainda distante; 

Deficiência: dependência, incapacidade, vulnerabilidade; Superação e autonomia; 

Sentimentos do eu: perdas físicas e recomeço; Vida e trabalho: impedimentos, planos e 

mudanças. O núcleo central da representação se encontra na primeira categoria pela 

expectativa e limitações no tratamento, enquanto os elementos periféricos na sétima e terceira 

categorias. A limitação física para as atividades da pesca e expectativa de aposentadoria é o 

elemento de maior destaque da estrutura. As representações sociais sobre a Lesão Medular se 

encontram em um momento de transição entre o antes e depois com a atividade da pesca 

impedida, enfrentamento da situação com os potenciais remanescentes. A ancoragem 

estabelece-se no desejo por mudanças relacionadas às melhorias das condições de vida e 

saúde vivenciadas no cotidiano por meio da fé. Conclui-se esse estudo com o alcance dos 

objetivos, cuja temática é relevante para a saúde pública de homens pescadores. Sugerem-se 

medidas de prevenção, promoção e recuperação da saúde do homem pescador, além das 

condições seguras, saudáveis e dignas de trabalho como compromisso das políticas sociais e 

de saúde. 

Palavras chave: Traumatismo da Coluna Vertebral; Estresse Psicológico, Pesca; Teoria das 

Representações Sociais; Saúde Mental; Enfermagem.    



 

 

ABSTRACT 

CAVALCANTE, Eliane Santos. Life course of fishermen victim of spinal cord injury 

caused by diving: experiences, social representation and stress. 2014. 171 f. Tese 

(Doutorado) – Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, 2014. 

Spinal cord injury causes permanent disabling manifestations, affecting the anatomic 

integrity, bodily changes and functional limitations related to the disability state. It was aimed 

to analyze the social representation, stress level and experiences of fishermen victims of 

spinal cord injury caused by diving accident in the Northern beaches of Brazil. It is a 

descriptive-exploratory study with quantitative, qualitative and representational data 

developed in fishermen’s villages in nine beaches of Northern shore/RN, between October 

2013 to August 2014, after the approval of the Ethics Committee in Research of the 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, under the number 431.891/2013, CAAE 

20818913.0.0000.5537.  The sample was composed by 44 fishermen with spinal cord injury, 

defined from inclusion and exclusion criteria of the participants. It was used as instrument to 

collect the data a semi structured interview. Quantitative data was analyzed by descriptive 

statistics, showing the data through table, boxes and graphics by Microsoft Excel. Data from 

interviews were submitted to the software called Analyse Lexicale par Contexte d’un 

Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) using the analysis of the Social Representation 

Theory and Center Core Theory. It is shown the outcomes of the research through four 

articles, following the normative recommendations of the journals. Participants of the study 

were all male, age mean 49,6 years, elementary school (68,2%), married (77,3%); paraplegia 

sequel (50,0%). Most of them showed stress (75,0%), almost in the exhaustion stage (33,3%), 

prevalent insomnia symptoms (95,5%) in the last hours; hypertension (97,7%) in the last 

week and sexual troubles (95,5%) in the last month). Decompressive illness caused spinal 

cord injury (57,1%), occurred prevalently in low summer (75,0%), northern shore (96,4%), 

having as main consequences the paresthesia and pain in the upper and lower limbs (67,9%), 

followed by death (25,0%). Interview analysis under the understanding of Social 

Representation of spinal cord injury allowed the appearance of seven categories: Treatment: 

limitation and expectative; Spinal Cord injury: before and after; Retirement: reality yet to 

come; Disability: dependency, incapacity, vulnerability; Overcoming and autonomy; Self 

feelings: physics losses and new start; Life and labor: impediments, plans and changes. The 

center core of the representation is found in the first category by the expectative and limitation 

on the treatment, meanwhile the outskirt elements are in seventh and third categories. Physics 

limitation for fishing activities and retirement expectative is the most outstanding of the 

structure. Social representation concerning spinal cord injury is found in a transaction moment 

between before and after with the prevented fishing activity, coping of the situation with the 

potential remaining. The anchoring is established in the desire for changes related to the 

improvements of life and health conditions experienced day by day through faith. This study 

finishes pointing out the range of the objectives, which topic is relevant for public health of 

fishermen. It is suggested prevention measures, promotion and health recovery of fishermen, 

besides safe, healthy and worthy conditions as a compromise of social and health politics.   

Keywords: Spinal cord trauma; Psychological Stress; Fishing. Social Representation Theory; 

Mental Health; Nursery. 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

CAVALCANTE, Eliane Santos. Trayectorias de vida de los pescadores víctimas de lesión medular 

por buceo: experiencias, representaciones sociales y estrés. 2014. 171 f. Tese (Doutorado) – 

Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2014. 

La lesión medular ocasiona manifestaciones que incapacitan el sujeto permanentemente afectando 

la integridad anatómica, cambios corporales y limitaciones funcionales pertinentes al estado de 

deficiencia. Se objetivó analizar las representaciones sociales, niveles de estrés y experiencias de los 

pescadores víctima de lesión medular por accidente de buceo en las playas del litoral Norte. Se trata 

de un estudio exploratorio-descriptivo, con datos cuantitativos, cualitativos y representacionales, 

desarrollado en colonias de pescadores de nueve playas del litoral Norte/RN, entre octubre de 2013 

hasta agosto de 2014, después de la aprobación del Comité de Ética en Investigaciones de la 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, parecer número 431.891/2013, CAAE 

20818913.0.0000.5537. La amuestra se compone por 44 pescadores que tuvieron lesión medular, 

definida a partir de los criterios de inclusión y exclusión de los participantes. Se utilizó como 

instrumento de colecta de datos entrevista semiestructurada. Los datos cuantitativos fueron 

analizados a través de la estadística descriptiva, presentándolos por medio de tablas, cuadros y 

gráficos, utilizando el Microsoft Excel. Los datos de las entrevistas fueron analizados por el 

software Analyse Lexicale par Contexte d`um Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) con 

base en el análisis de la teoría de las Representaciones Sociales y Teoría del Núcleo Central. Se 

resalta y se presenta los resultados de la investigación a partir de cuatro artículos, según las 

recomendaciones normativas de los periódicos. Los sujetos participantes del estudio, en número de 

44, todos eran del sexo masculino, media de edad de 49,6 años, educación básica (68,2%), casados 

(77,3%); con secuelas de paraplejía (50,0%). La mayoría presentaba estrés (75,0%), encontrándose 

en etapa de casi agotamiento (33,3%), con síntomas prevalentes de insomnio (95,5%) en las últimas 

horas; hipertensión (97,7%) en la última semana y dificultades sexuales (95,5%) en el último mes. 

La enfermedad descompresiva fue la causa de la lesión Medular (57,1%), ocurrió prevalentemente 

en bajo verano (75,0%), litoral Norte (96,4%), teniendo como principales lesiones la parestesia y 

dolor en los miembros superiores e inferiores (67,9%), seguido de óbitos (25,0%). El análisis de las 

entrevistas a partir de la óptica de la comprensión de las Representaciones Sociales de la lesión 

medular permitió la construcción de siete categorías: Tratamiento: limitaciones y expectativas; 

Lesión medular: antes y después; Jubilación: realidad aún lejos; Deficiencia: dependencia, 

incapacidad, vulnerabilidad; Superación y autonomía; Sentimientos de yo: pérdidas físicas y 

reanudación; Vida y trabajo: impedimentos, planes y cambios. El núcleo central de la representación 

se encuentra en la primera categoría por la expectativa y limitaciones en el tratamiento, mientras los 

elementos periféricos en la séptima y tercera categorías. La limitación física para las actividades de 

la pesquería y expectativa de jubilación es el elemento de más destaque de la estructura. Las 

representaciones sociales sobre la Lesión Medular se encuentran en un momento de transición entre 

el antes y después con la actividad de la pesquería impedida, enfrentamiento de la situación con los 

potenciales remanecientes. El ancoraje se establece en el deseo por cambios relacionados a las 

mejoras de las condiciones de vida y salud vivenciadas en el cotidiano a través de la fe. Se concluye 

ese estudio con el logro de los objetivos, cuyo tema es relevante para la salud pública de los 

hombres pescadores. Se sugestiona medidas de prevención, promoción y recuperación de la salud 

de hombre pescador, más allá de las condiciones seguras, saludables y dignas de trabajo como 

compromiso de las políticas sociales y de salud.             

Palabras-clave: Trauma de la Columna Vertebral, Estrés Psicológico; Pesquería; Teoría de las 

Representaciones Sociales. Salud Mental; Enfermería.    
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1 INTRODUÇÃO 

 

As formas de organização e trabalho na atividade pesqueira revelam temporalidade 

com denotada importância. Achados arqueológicos pré-históricos mostram que no Brasil, os 

chamados povos do Sambaqui faziam da pesca a atividade essencial em seus modos de vida. 

Indígenas, escravos, imigrantes de vários matizes aportaram à pesca brasileira elementos 

tecnológicos e culturais ao longo de momentos distintos da história (CARDOSO, 2009). 

Diegues (2005) ressalta a existência de setores amplamente capitalizados e industrializados 

nas pescarias do Século XIX na Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. 

Vários fatores favorecem a atividade pesqueira no Brasil, e dentre estes se destacam a 

longa faixa litorânea, que se encontra paralela a um grande espaço interior, banhado por 

amplo conjunto de bacias hidrográficas, com muitos rios, de volumes de água variados entre 

si, possuindo, além do clima predominantemente tropical, marcado por elevadas temperaturas 

na maior parte do país e em mais da metade do ano (SANCHES, 2012). 

O Rio Grande do Norte nos seus 410 km de extensão tem 25 municípios litorâneos, 

dividido em duas áreas, o Litoral Norte, localizado entre os Municípios de Tibau e Touros e o 

Litoral Sul, localizado entre os Municípios de Rio do Fogo e Baía Formosa. Encontram-se, 

nessas regiões, 97 comunidades pesqueiras, com estimativa de 13.000 pescadores que 

realizam essa atividade com finalidade de subsistência e comercialização (IBAMA, 2007; 

MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2010). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) refere-se à pesca como uma das mais 

desgastantes e perigosas atividades desenvolvidas pelo homem. Variados estudos sobre 

aspectos relacionados à segurança e saúde do trabalhador do setor da pesca têm sido 

desenvolvidos no Brasil, dos quais se destacam os de Tomanik e Bercini (2001); Dall’oca 

(2004), Neto, et al (2005), Barbosa (2006); Bezerra (2010); Doimo (2012) Garrone Neto, 

Saldanha (2012), bem como, as pesquisas desenvolvidas em diversos estados da federação por 

pesquisadores da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(FUNDACENTRO) por meio do Programa Nacional de Segurança, Saúde e Meio Ambiente 

de Trabalho nas Atividades de Pesca e Mergulho Profissional (ACQUA FORUM). 

Emprega-se a categoria de pescador artesanal para designar os pescadores que 

exercem a pesca como atividade exclusiva, utilizam meios de produção próprios, de grupo 

familiar ou de vizinhança, e não estabelecem vínculos de assalariamento entre os produtores, 

com utilização de instrumentos de produção e baixo emprego de tecnologia, entre outras 
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características que diferem estes pescadores daqueles conhecidos como embarcados de 

empresas pesqueiras (DIEGUES, 1983; DIEGUES, 2004). 

Destaca-se a importância deste setor, a relação da ocupação da força de trabalho, 

quanto à sua geração de renda. Afinal como informa o Ministério da Pesca e Aquicultura -

(MPA), os pescadores artesanais se responsabilizam por cerca de 60% da pesca nacional, 

sendo que esta atividade é exercida por mais de 600 mil trabalhadores do mar em todo o país 

(MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2009). 

As comunidades marítimas se constituem pela prática do pescador em ambiente 

natural por vezes insalubre, marcado pelo risco, perigo e pela instabilidade regida pelas 

propriedades naturais. Os pescadores em sua prática articulam os domínios da água, da terra e 

dos fenômenos atmosféricos, buscam conhecer e prever, para reduzir os riscos de sua lida. A 

terra é o espaço da morada, da realização do pescado enquanto mercadoria e alimento. São as 

águas, em extensão e profundidade, os espaços da extração do pescado, apropriados pelos 

pescadores e onde parte significativa da atividade pesqueira se manifesta (CARDOSO, 2009). 

Retomar, em breves linhas alguns aspectos do setor pesqueiro no Brasil, tem a 

finalidade de apontar as ordens de grandeza deste setor, bem como destacar momentos de sua 

configuração na história do país, permite a aproximação com alguns aspectos desta realidade, 

ofuscada em parte por visões caricaturais que denotam à atividade pesqueira antes atividade 

de lazer, do que setor laboral (CARDOSO, 2009). 

O reconhecimento de que o trabalho sob condições inadequadas pode-se apresentar 

como fator importante na determinação das condições de saúde e adoecimento dos 

trabalhadores é reflexão necessária e oportuna, evidencia a importância do trabalho na 

sociedade e o papel central que ele ocupa na estruturação e conformação das relações que os 

homens estabelecem no processo de produção material da vida (BRASIL, 2007). 

Os trabalhadores da pesca se expõem aos mais diversos riscos ocupacionais e dentre 

esses, o acidente de mergulho que ocasiona a Lesão Medular (LM). Segundo pesquisa 

realizada por Rios, et al (2011) os principais fatores de risco para doenças relativas ao setor da 

pesca podem ser divididos em: relativos ao ambiente de trabalho, como o frio, calor, umidade, 

ventos, radiação solar, vibrações e ruídos; comportamentais, como fumo, consumo excessivo 

de bebidas alcoólicas, uso de drogas e medicamentos; e fatores sociais, como prolongada 

jornada de trabalho, condições socioeconômicas desfavoráveis, baixo nível de instrução e o 

fato de pertencerem a classes sociais mais baixas. Nessa pesquisa, os principais agravos à 

saúde foram problemas músculo-esqueléticos, lesões de pele, alergias respiratórias, problemas 
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oftalmológicos, respiratórios e urogenitais, infecções sexualmente transmissíveis, entre 

outros. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), idealizado na 8º Conferência Nacional de Saúde e 

instituído legalmente a partir da Constituição de 1988, demarcou princípios e diretrizes de 

descentralização, universalidade, equidade, integralidade e participação social. Foi nesse 

cenário que a saúde passou a ser entendida como “direito de todos e dever do Estado”. A fim 

de implementar esses princípios, criou-se o Programa de Saúde da Família (PSF), que se 

caracterizou como a estratégia utilizada pelo Ministério da Saúde para a reorientação do 

modelo assistencial vigente (PAIM, 1999). 

O caráter processual do SUS abrange alterações paradigmáticas, tais como o direito à 

cidadania e o controle social dos serviços. Neste ensejo, o profissional enfermeiro deve 

possibilitar que os usuários usufruam de seus direitos, com autonomia e participação social. 

(SILVA; RODRIGUES, 2010). Para isto, faz-se necessário existir desde a formação do 

enfermeiro o delineamento de profissional ético/político e crítico/reflexivo, envolvido com a 

conjuntura social, que problematize o cotidiano, como ousado participante da construção 

social, que aponte falhas e indique possíveis soluções (SILVA; RODRIGUES, 2010). 

O conceito de saúde evoluiu significativamente ao longo da história, com reflexos na 

conjuntura econômica, social e cultural de uma época e lugar. Reconhecer sua historicidade 

significa compreender que a definição e o estabelecimento de práticas dependem do grau de 

conhecimento disponível em cada sociedade (BACKES et al, 2009; BATISTELLA, 2007; 

SCLIAR, 2007). 

Segundo Dowbor (2008), essa definição, a partir da visão mais holística de saúde, 

trouxe consigo a caracterização positiva de saúde que abrange não somente aspectos físicos, 

mas também sociais e psicológicos. Além disso, trata-se de marco importante, por abrir 

espaço para o fomento da concepção, mais contemporânea, da saúde como qualidade de vida.  

Para Ferreira Neto et al (2009) essa compreensão de saúde afasta a ênfase no corpo 

doente e evidencia determinantes mais plurais, com acento na noção de fatores de risco, dilue, 

assim, as fronteiras entre doentes e supostamente saudáveis. Nessa perspectiva, o trabalho 

pode tanto ser fator de construção de identidade, realização e prazer, quanto gerador de 

sofrimento, adoecimento ou, nas palavras de Marx (2006), fator de “desrealização do ser 

social”.  

A atividade pesqueira exercida essencialmente por homens torna-se necessário maior 

atenção a saúde deste, sabe-se que esses cuidados deverão estender-se a família. A mão de 
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obra trabalhadora masculina configura desafio para a saúde pública, pois com o tempo 

dispensado no trabalho, por vezes insalubre, os torna vulneráveis às doenças do trabalho e as 

intempéries da natureza somam-se a sua condição de vulnerabilidade e risco. 

Segundo o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA), estima-se que existem hoje no Brasil quase um milhão de pescadores 

artesanais. Sendo assim, uma das atividades de maior impacto social e econômico no Brasil 

que usufrui da grande extensão litorânea e da biodiversidade pesqueira nas 12 grandes bacias 

hidrográficas brasileiras. Aproximadamente 45% de toda a produção anual de pescado 

desembarcada são oriundas da pesca artesanal (MPA, 2014).  

Por ser a atividade exercida predominantemente por homens e dentre outros agravos e 

riscos a saúde da maioria dos trabalhadores do sexo masculino o Ministério da Saúde (MS) 

implanta a partir de 2008, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Pela 

primeira vez, ao longo da história das políticas de saúde, o homem ganha espaço próprio e 

tem seus agravos reconhecidos como problemas de Saúde Pública. O Programa de Atenção à 

Saúde do Homem objetiva promover ações de saúde que contribuam para a compreensão dos 

contextos socioculturais e político-econômicos do gênero masculino, com vistas ao aumento 

da expectativa de vida e redução da morbimortalidade por causas preveníveis nesse grupo 

populacional (BRASIL, 2008). 

Pesquisa realizada por Saldanha, et al (2012) comprova que só na atividade realizada 

especificamente por jangada, no Rio Grande do Norte, gerou no ano de 2005, cerca de 

18,15% da produção pesqueira, praticada por várias comunidades litorâneas caracterizadas 

por baixo nível de escolaridade e absorção pelo mercado formal de trabalho. 

Este mesmo autor acrescenta que as principais demandas advindas da pesca 

relacionam-se à ergonomia, higiene, saúde e segurança do trabalho, qualidade/produtividade 

do pescado e meio ambiente, requer o desenvolvimento e implementação de ações 

interdisciplinares de capacitação, gestão e modificações do modo da pesca, a fim de contribuir 

para a sustentabilidade da atividade e qualidade de vida dos pescadores (SALDANHA, et al 

2012). A subjetividade e ambiente complexo da pesca são fatores determinantes também para 

o surgimento de depressão de acordo com pesquisa realizada por Barbosa (2006).  

Desse modo, na perspectiva da problemática em foco, compreende a Enfermagem 

como área estratégica nos processos de trabalho do SUS, dentre tais processos de trabalho e 

assistência, o atendimento ao homem pescador vítima de Lesão Medular (LM) das colônias 

do litoral norte, particularmente a de Caiçara do Norte e Rio do Fogo, no Estado do Rio 
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Grande do Norte, pretendeu-se investigar a história desses sujeitos do ponto de vista da sua 

trajetória pessoal e laboral, ao passo que também trará à tona a visibilidade da enfermagem 

nesse processo de cuidado.  

Faz-se ainda a interlocução com a saúde mental do ponto de vista da compreensão da 

atenção psicossocial, uma vez que essa abordagem atual e relevante da Política Nacional de 

Saúde Mental, a qual visa a abrangência do acolhimento, do conceito ampliado de saúde e da 

inclusão social dos diferentes processos de adoecimento, especialmente, daqueles 

potencialmente relacionados à saúde mental e qualidade de vida de sujeitos individual e 

coletivamente. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Os problemas de saúde agudos e crônicos associados às consequências da Lesão 

Medular(LM), rotineiramente envolvem múltiplos sistemas orgânicos incluindo 

genitourinario, gastrointestinal, respiratório, epitelial, cardiovascular, nervoso autônomo, 

neuromuscular, bem como psicossociais (WOO et al, 2011).  

No Brasil existem poucos e esparsos estudos sobre os dados estatísticos da LM, 

especialmente quando ocasionada por acidentes por mergulho. Segundo a International 

Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralisy (ICCP), a incidência de trauma 

vértebromedular anual varia, no mundo, de 8,4/000 habitantes - por cada milhão de habitantes 

na China a 57,8/000 em Portugal, sem considerar as pessoas que morreram por esta causa. 

Neste rol o Brasil ocupa o segundo pior lugar, imediatamente atrás de Portugal, com 

incidência de 50/000, com incidência somente no ano de 2010, no Brasil, de 96.000 novos 

casos de pessoas com LM adquirida (SILVA, 2012; USA, 2012) 

O número de pessoas tetraplégicas ou paraplégicas por lesão de medula espinhal vem 

aumentando significativamente nas últimas décadas e estima-se que de 30 a 40 

pessoas/milhão/ano sofrem lesão, o que equivale no Brasil a aproximadamente 6000 novos 

casos por ano. Este aumento se deve principalmente às lesões traumáticas (80%) provocadas 

por ferimentos com arma de fogo, acidentes automobilísticos, mergulhos e quedas. Entre as 

causas não traumáticas (20%), destacam-se os tumores, infecciosas, vasculares e 

degenerativas (ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE, 2006). 

As consequências da Lesão Medular não se limitam à esfera motora, seus efeitos se 

estendem sobre praticamente todas as funções vitais do indivíduo. A LM traz inúmeras 
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consequências para a pessoa, sua família, amigos e para a sociedade como um todo com 

custos emocionais incomensuráveis (CONCEIÇÃO, 2010). 

Para a construção deste estudo, partiu-se das seguintes inquietações: 

 Como era a vida do pescador antes da Lesão Medular? 

 Como se sente nos dias atuais após o acidente? 

  

A questão discutida pelo presente estudo referiu-se às mudanças psicossociais 

ocorridas nos homens pescadores vítimas de LM após o acidente e a visibilidade e 

importância do cuidado de enfermagem no cerne dessa problemática. 

Desse modo, o pressuposto apóia-se na tese de que o indivíduo pescador afetado pela 

lesão medular no seu trabalho (pesca artesanal) trará inúmeros prejuízos de ordem 

biopsicossocial o que impossibilitará o seu retorno ao trabalho com consequencias 

traumáticas para a vítima, os familiares e a sociedade, considerando os custos do tratamento, 

longa permanência hospitalar, reabilitação e a provável aposentadoria precoce. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O presente estudo visou analisar as representações sociais, os níveis de estresse e as 

experiências ocorridas na vida cotidiana do homem pescador ao ser acometido por LM no 

exercício do seu ofício. Sabe-se que esse evento é visto como potencial estressor e provoca 

transformações na vida, tanto do homem pescador acometido, como em seus familiares e 

amigos, pois além das limitações impostas pela lesão medular esta poderá provocar medo da 

invalidez e morte e suscitar também a ameaça da incapacidade física permanente.  

Some-se o comprometimento de outras funções vitais, como eliminação vesical e 

intestinal e função sexual, com comprometimento da autoimagem, autoestima, 

particularmente nas vítimas do sexo masculino, o que o deixa incapacitado para o trabalho 

que exercia antes do evento. 

Acredita-se que as dimensões socioculturais e psicológicas são fundamentais para o 

entendimento do evento. Nesse sentido, o tratamento e reabilitação da pessoa com Lesao 

Medular exigem medidas que possam contribuir para que a pessoa adote postura emocional 

favorável a reabilitação e enfrentamento com vistas a “trabalhar” todo o seu potencial 

remanescente. Infere-se que no momento em que o homem pescador em sua atividade 

produtiva se depara com o evento de LM, seu modo de vida, estilo de vida e suas relações 
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interpessoais passam a ser objeto intenso, frustrante, expectante de múltiplas reflexões e 

questionamentos sobre diversos aspectos biopsicossociais, além das realizações e projetos de 

vida, na medida em que estes eventos afetam suas emoções e sentimentos. 

A preocupação com o homem pescador vitimizado por LM decorre, de um lado da 

atuação profissional na Coordenação de Enfermaria de Neurologia do Hospital Universitário 

Onofre Lopes/UFRN, período de voluntariado no Programa Multiprofissional e 

Interdisciplinar de Reabitação ao Lesado Medular e, do outro como docente em aulas práticas 

em hospital de urgência do Estado. Em ambos cenários, evidenciou-se a alta demanda de 

vítimas de trauma por mergulho em trabalhadores da pesca. Ao vivenciar o dilema pelo qual 

eles passam suscitou o desejo de aprofundar o conhecimento acerca dos sentimentos e 

mudanças ocorridas na vida desses homens após o acidente que ocasionou a lesão medular a 

partir de estudo empírico. 

A análise da realidade apresentada neste estudo buscou contribuir nas discussões que 

visam à consolidação da rede de atenção à saúde mental e na interface da saúde do homem e 

da enfermagem como produtora de cuidados como forma de aproximar das necessidades 

específicas dos sujeitos em situação de sofrimento psíquico, dada a crise que vivencia após o 

LM com vistas a desconstruir estereótipos, erradicar estigmas e promover cidadania e justiça 

social, e quiçá adensar conhecimentos na perspectiva da Saúde do Trabalho de Pesca, como 

um campo de conhecimento da área da saúde.  

A Enfermagem em suas interfaces, como prática social e/ou saber da área de saúde, 

não pode eximir-se da responsabilidade da produção de conhecimento voltado para 

necessidades sociais, especialmente quando se trata de problemas articulados com a realidade 

dos homens pescadores em sua prática e os riscos aos quais estão expostos. A co-participação 

da Enfermagem nas discussões e pesquisas sobre a atenção às crises psíquicas vivenciadas 

pelos pescadores vítimas de LM amplia a visibilidade da interdisciplinaridade em saúde para 

além do saber técnico ligado às profissões, historicamente fragmentado. 
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2. OBJETIVOS E PRESSUPOSTO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Analisar as representações sociais, os níveis de estresse e as experiências dos 

pescadores vítimas de lesão medular por acidente de mergulho nas praias do litoral 

Norte/RN.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever as características sociodemográficas e epidemiológicas dos pescadores 

artesanais atendidos no hospital naval de Natal/RN que sofreram doença da descompressão. 

 Descrever o nível de estresse em pescadores artesanais vítimas de lesão medular. 

 Compreender as experiências, memórias, scripts e representações sociais da lesão medular 

para pescadores vítimas de acidentes por mergulho.  

 Estudar as representações sociais da trajetória de vida dos pescadores artesanais com lesão 

medular vítimas de acidente por mergulho nas praias do litoral Norte. 

 

2.3. PRESSUPOSTO  

  

O pressuposto apóia-se na tese de que o indivíduo pescador afetado pela lesão medular 

no seu trabalho (pesca artesanal) trará inúmeros prejuízos de ordem biopsicossocial o que 

impossibilitará o seu retorno ao trabalho com consequências traumáticas para o mesmo, os 

familiares e a sociedade, considerando os custos do tratamento, longa permanência hospitalar, 

reabilitação e aposentadoria precoce. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LESÃO MEDULAR 

 

A Lesão medular (LM) compreende as lesões dos componentes da coluna vertebral em 

quaisquer porções: ósseas, ligamentar, medular, discal, vascular ou Radicular, podendo levar a 

alterações motoras, sensitivas, autonômicas e psicoafetivas (CAMPOS, et al, 2008; BRASIL, 

2013). A incidência de LM vem se constituindo, em todo mundo, como um grande problema 

de saúde pública devido ao crescimento de episódios de violência urbana, a exemplo dos 

acidentes com veículos automotores e agressões com arma de fogo (CAVALCANTE et al., 

2008). No entanto, a LM também pode ser causada por outras condições, tais como: tumores, 

doenças bacterianas e viróticas (BLANES; CARMAGNANI; FERRREIRA, 2008). 

A chance de sobrevida do indivíduo, após a LM, aumentou com os avanços na área de 

saúde. Entretanto, não há uma terapêutica eficaz, a fim de prevenir possíveis complicações, 

essa pessoa poderá conviver com alterações físicas, sensoriais e autonômicas, além de 

alterações psicossociais e espirituais que diminuem sua qualidade de vida. Portanto, a sua 

reabilitação deve começar tão logo seja feito o diagnóstico da LM (ANDRADE, 2013). 

Durante os últimos 20 anos, nos Estados Unidos persistiram ainda como principais 

causas, os acidentes automobilísticos (45%), as quedas (22%), os atos de violência (16%) e a 

participação em esportes (13%). No Brasil, na maioria dos casos, essas lesões são de origem 

traumática, sendo que as causas externas mais frequentes são os ferimentos por arma de fogo, 

seguidos dos acidentes automobilísticos e quedas (FARO, 1991; SPÓSITO et al, 1996; 

CAMPOS, 2008). 

 Em função dos recursos existentes atualmente, o aumento da sobrevida destes 

pacientes tornou-se uma realidade, assim faz-se necessário aos profissionais de saúde, maior 

conhecimento sobre o assunto, principalmente acerca das complicações clínicas que são 

praticamente restritas às vítimas de lesões medulares. 

Considera-se a LM como importante fonte de incapacidade física, sendo a perda de 

anos de vida potencialmente produtivos, uma das suas maiores consequências. A importância 

de tal assunto baseia-se na alta incidência dos traumas que causam a LM, importante causa de 

morte, além de ser a grande causa de morbidez nos sobreviventes. A vítima de LM sofre 

grandes modificações psicomotoras e indiscutivelmente constitui grande desafio à equipe de 

enfermagem. 
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A pessoa incapacitada vivencia muitas perdas, pois além de afetar a capacidade de 

locomoção, compromete em graus variáveis a capacidade para o autocuidado. A LM pode 

afetar diversas funções vitais, tais como: as de eliminação vesical e intestinal, a função sexual, 

e alterações autonômicas como vasoplegia, alteração de sudorese, controle de temperatura 

corporal, comprometimento da auto-imagem, autoestima, do papel social antes desempenhado 

pelo indivíduo, o que pode gerar desestruturação na dinâmica familiar e social na qual a 

pessoa está inserida (BAMPI, 2008; BRASIL, 2013). 

O processo de reabilitação da pessoa com LM inclui a promoção da saúde, a 

prevenção e redução da deficiência, incapacidade e desvantagem, em que potencialidades pré-

existentes no paciente são restauradas, proporcionando oportunidade para uma vida com mais 

qualidade, autoestima e independência (ANDRADE, 2010). 

Frente à sua gravidade e irreversibilidade, exigem, para melhoria da qualidade de vida 

dos indivíduos que sofreram esse trauma, um programa de reabilitação longo e que, na 

maioria das vezes, não leva à cura, mas auxilia na adaptação a nova vida, pois as sequelas e as 

dificuldades que essas pessoas enfrentam para retornar à sua vida familiar e social interferem 

na sua qualidade de vida, consequentemente, tornando-se desafio aos profissionais do 

programa de reabilitação (CAVALCANTE, 2010). 

Nessa perspectiva, o enfermeiro e sua equipe participam de forma contínua e direta 

por meio do planejamento, implementação, execução e avaliação dos resultados dos cuidados 

prestados o que propicia a tomada de decisão no sentido de evitar sequelas preveníveis 

incentivando precocemente a utilização por parte dessas vítimas de seu potencial 

remanescente, o que favorece o restabelecimento e melhoria da qualidade de vida pós-trauma. 

 

3.1.1 MECANISMOS DE LESÃO 

 

A lesão traumática da medula classifica-se da seguinte maneira (GREVE, 2001). 

• Choque medular - Ocorre perda de todas as funções neurológicas abaixo do nível da LM, 

o que apresenta interrupção fisiológica, e não autonômica da medula espinhal. Caracteriza-se 

por paraplegia flácida e ausência de atividade reflexa, cuja duração não costuma ser superior 

a 48 horas, mas pode algumas vezes persistir por várias semanas. 

• Lesão medular completa - As funções motora e sensitiva estão ausentes abaixo do nível da 

lesão. É fundamental que se pesquise atividades medulares mais distais, como a contração de 

esfíncter anal e sensibilidade perineal a fim de diagnosticar esta lesão. 
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• Lesão medular incompleta - Há alguma função motora ou sensitiva abaixo do nível da 

lesão; 

• Síndrome medular anterior - Caracterizada pela perda dos movimentos voluntários e da 

sensibilidade dolorosa, com preservação da sensibilidade táctil e vibratória. 

• Síndrome medular posterior – Este tipo de lesão não é muito comum sendo 

particularizada pela perda da sensibilidade táctil e vibratória, com preservação da motricidade 

e sensibilidade dolorosa; 

• Síndrome central da medula – Costuma surgir na medula cervical, nas lesões por 

hiperextensão, em pacientes com espondilose preexistente. Caracteriza-se por tetraparesia de 

predomínio distal de membros superiores e anestesia suspensa, com predomínio nos 

membros superiores e tórax, podendo estar preservada nos membros inferiores. 

• Síndrome de Brown-Séquard - É a hemissecção da medula, que tem como principal 

etiologia os ferimentos penetrantes. Caracteriza-se por alterações da motricidade e 

sensibilidade profunda no mesmo lado da lesão e da sensibilidade perineal, com perda de 

controle dos esfíncteres e alteração motora distal dos membros inferiores. 

• Lesão indireta: a ação indireta do agente causador poderá determinar a LM por: aceleração 

ou desaceleração súbita; Flexão, extensão, tração, compressão ou rotação anormal (Figura 1). 

Como exemplos tem-se: colisão automobilística, esportes aquáticos e manobras obstétricas 

(KNOBEL, 2006) 

  

Figura 1–Lesão indireta 

                                                       

                                                       Fonte: Knobel (2006) 

 

• Lesão direta: A sequela causada por esse tipo de lesão depende do sentido do vetor e da 

intensidade da força aplicada, ocasionada por: ação direta do agente causador, ferimentos 
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fechados ou abertos. Exemplos: lesões por projétil de arma de fogo (ferimentos abertos), 

fraturas e luxações (ferimentos fechados). 

 

3.1.2 Lesões esqueléticas 

 

As lesões esqueléticas são divididas em torácicas e lombares e ocorrem por três 

fatores específicos que são: compressão vertebral provocada por compressão axial com ou 

sem flexão; lesões dos elementos anteriores e posteriores com distração ocorre a ruptura da 

região anterior ou posterior da coluna; lesões dos elementos anteriores e posteriores associada 

à rotação que são lesões de ambas as colunas, com deslocamento rotacionais ou translações, 

roturas de ligamentos e discos (KNOBEL, 2006).  

 

3.1.2.1 Lesões cervicais 

 

Fratura por compressão, explosão vertebral, luxação facetaria, unilateral com fratura 

de pedículo, luxação facetária bilateral com grande deslocamento, lesões em hiperextensão, 

fratura de C1, fratura do ondotóide (Figura 2) (GREVE, et al). 

 

 

Figura 2 – Tipos de lesões cervicais 

   

               Fonte: Greve, et al (2001, p. 22). 
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3.1.2.2 Lesões torácicas e lombares 

 

 As lesões torácicas lombares são cassificadas em três tipos: Compressão vertebral 

provocada por compressão axial com ou sem flexão; lesões dos elementos anteriores e 

posteriores com distração ocorre a ruptura da região anterior ou posterior da coluna e lesões 

dos elementos anteriores e posteriores associada à rotação são lesões de ambas as colunas, 

com deslocamento rotacionais ou translações, roturas de ligamentos e discos (Figura 3) 

(KNOBEL, 2006). 

 

 Figura 3- Tipos de lesões torácicas e lombares 

                       

         

    Fonte: Greve, et al (2001, p.25). 

 

3.1.2.3 Classificação das Lesões Torácicas 

 

 As lesões torácicas são classificadas em quatro tipos:  Luxação facetária bilateral com 

grande deslocamento, essa, associa-se a traumas de hiperflexão com rompimento extenso de 

ligamento; Lesões em hiperextensão, ocorre rompimento do ligamento longitudinal e fraturas 

(fratura do enforcado) decorrente de trauma no vértice craniano, causada por força aplicada 

no longo eixo da coluna; Fratura do ondotóide que é mais comum na coluna cervical alta. 

 Destaca-se que esta revisão sobre Lesão Medular foi objeto de um capítulo de livro 

em 2013 intitulado: Assistência de enfermagem ao paciente com traumatismo raquimedular 

publicado no Programa de Atualização para Técnicos em Enfermagem (PROTENF), o qual 

faz parte do Sistema de Educação Continuada à Distância (SECAD), desenvolvido em 

parceria com a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn). 
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3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE PESCA ARTESANAL E O ACIDENTE POR 

MERGULHO 

 

Considerada uma das atividades econômicas mais tradicionais do Brasil, a pesca 

artesanal é exercida por produtores autônomos, em regime de economia familiar ou 

individual, ou seja, contempla a obtenção de alimento para as famílias dos pescadores ou para 

fins exclusivamente comerciais. É uma atividade baseada em simplicidade, na qual os 

próprios trabalhadores desenvolvem suas artes e instrumentos de pescas, auxiliados ou não 

por pequenas embarcações, como jangadas e canoas. Esses pescadores atuam na proximidade 

da costa, dos lagos e rios (MPA, 2014). 

A atividade pesqueira apresenta significativo peso na economia do Brasil. De acordo 

com o Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura, a 

produção de pescado do RN apresentou, em 2011, produção de 454.216,9 toneladas de 

pescado, entre pesca extrativista e aquicultura (MPA, 2014). 

A produção pesqueira marinha no Brasil foi em torno de 554 mil toneladas em 2011, o 

que representa um aumento de 2,5% em relação a 2007, e um crescimento comparado ao ano 

de 2010 de 3,2%. Este tipo de pesca foi o que apresentou o maior crescimento dentre as 

atividades pesqueiras do RN (SEPLAN, 2012). 

Acidentes por mergulho são a quarta causa de lesão medular nos EUA ficando atrás 

dos acidentes por armas de fogo, acidentes automobilísticos e quedas. Estima-se que 65.000 

acidentes em todo o EUA anualmente estão relacionados com atividades em piscinas e 

ocorrem geralmente em períodos de verão (EXNER, 1997; KHAN, 2005).  

A pesca de compressor no Nordeste Brasileiro, em especial a pesca de lagosta, utiliza 

o aparelho simples de mergulho dependente composto de uma máscara, um par de 

nadadeiras, uma válvula simples de controle de ar, uma mangueira ligada a um botijão de gás 

de cozinha. Esse botijão recebe ar comprimido de um compressor conectado ao motor da 

embarcação por meio de uma correia (ALBUQUERQUE, 2006). 

Com relação às características dessas embarcações determinam o espaço e as áreas de 

pesca que se resumem ao ecossistema costeiro, já bastante alterado por conta de métodos 

inadequados de captura de algumas espécies. É o caso da pesca da lagosta com uso do 

compressor. Essa forma de pescar destrói o habitat da lagosta e de outras espécies que vivem 

nesse ecossistema, trazendo como consequência a redução da espécie mais valorizada no 



33 

 

 

 

mercado(lagosta). Apesar disso, a pesca artesanal representa cerca de 80% da produção 

pesqueira do Estado do Rio Grande do Norte (FELIPE, et a, 2011). 

Segundo Melo e Barros (2005, p.14) “O mergulho com compressor adaptado ao motor 

da embarcação foi introduzido na pesca da lagosta no Estado do Rio Grande do Norte, na 

década de 1980, e vem sendo empregado desde o Estado do Ceará até o de Alagoas”. O 

mergulho com o compressor é proibido por lei. Trata-se da Portaria n° 43, de 21 de junho de 

1995, que além de regulamentar o tamanho das lagostas que podem ser capturadas, proíbe a 

pesca da lagosta em determinados criadouros naturais (BRASIL, 1995).  

De acordo com Ferreira (2004), materiais como o motor do barco, compressor de ar, 

correia, botijão de gás de cozinha (novo ou usado), tubos de plástico usados com a função de 

mangueira, válvula e boquilha são utilizados na “técnica” de mergulho para a pesca da 

lagosta, em profundidades muitas vezes insuportáveis ao corpo humano.  

A pesca de lagosta de mergulho pode também, embora em menor escala, ser realizada 

por meio do mergulho livre ou “no peito” (apnéia), onde o pescador utiliza apenas uma 

máscara, um par de nadadeiras e um tubo bucal para respirar na superfície chamado 

“Snooker”. Este tipo de pesca teve início em Rio Grande do Norte, aproximadamente em 

1966, realizada por um mergulhador vindo da Paraíba, quando já existia a pesca de covos 

(manzuá) desde 1955 e a pesca de rede de espera (caçoeira) iniciada também nos anos 1960 e 

começo dos anos 1970 (ALBUQUERQUE, 2006). 

Os motivos da introdução da pesca de compressor foram: a escassez da lagosta na 

época, a necessidade de procurá-las em águas mais profundas e imitação dos mergulhadores 

profissionais. A pesca de compressor ou de mergulho livre, direcionada para a lagosta, tem 

durante estes últimos 40 anos provocado problemas de diversas ordens especialmente sobre 

os recursos naturais e o pescador (ALBUQUERQUE, 2006). 

A atividade pesqueira exercida essencialmente por homens se configura como um 

desafio para a saúde pública nas faixas litorâneas, os quais vivem em situação de 

precariedade e perigo e convivem com acidentes e morte com regular frequência. Esses 

pescadores artesanais estão submetidos às condições precárias de trabalho, excesso de 

esforço físico e sem utilizar os equipamentos de segurança se acidentam e morrem com 

frequência, sejam por doenças próprias do mergulho, como afogamento e naufrágio sejam 

por doenças descompressivas (SALDANHA, 2010). 

A doença descompressiva (DDC) ocorre quando o mergulhador retorna rapidamente 

ao nível do mar. Conforme o mergulhador desce, a quantidade de gases dissolvidos no 
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sangue, principalmente, oxigênio e nitrogênio irá aumentando e quando a despressurização 

ocorre de forma brusca poderá ocorrer formação de bolhas de nitrogênio, que podem atingir 

órgãos vitais do corpo, ocasionando desde sintomas leves até graves, incluindo torpor, 

fraqueza e paralisia (AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS, 2011).  

Dentre estes problemas pode-se citar o sobre-esforço necessário para a pesca da 

lagosta, os acidentes com doenças e mortes dos pescadores, as relações de trabalho 

tempestuosas, os conflitos gerados no mar, os conflitos em terra e a grande problemática dos 

custos destas degradações ambientais e do trabalhador (ALBUQUERQUE, 2006). 

Segundo Albuquerque (2006), vários são os fatores de impactos encontrados nos 

diversos segmentos desta atividade pesqueira que contribuem para a pressão sobre os estoques 

de lagosta no litoral nordestino brasileiro. Afirma ainda que o uso de compressores por 

pescadores iniciou-se no ano de 1966, seguido do aumento clandestino (sem licença) de 

embarcações pesqueiras e esportivas por falta de fiscalização, com consequente captura de 

lagostas adultas e jovens durante o período de defeso. Esses fatores ocorrem por vários 

fatores: falta de fiscalização, fiscalização inoperante, mercado comprador paralelo, 

desconhecimento por parte do pescador da necessidade da prática seletiva, além dos 

predadores naturais que necessitam de uma quantidade maior de lagostas pequenas, para se 

satisfazerem, quando as grandes já não existem mais. Desse modo, ocorrem acidentes, 

doenças físicas e mentais, mortes provocadas pela forma selvagem como ocorre esta pesca, e 

pelos conflitos em terra e mar. Sem assistência social médica e hospitalar estes trabalhadores 

da pesca ficam relegados a miséria e dependentes de familiares (ALBUQUERQUE, 2006).  

A pesca de compressor ou de mergulho livre produz custos altíssimos e impossíveis de 

serem repassados para o produto final. Estes custos não invisíveis, porém ignorados, recaem 

sobre os elos intermediários da cadeia produtiva (pescador), o meio ambiente e finalmente o 

governo que tem que dar assistência aos acidentados. Ao meio ambiente identifica-se a 

pressão sobre o estoque de lagosta e sobre os pescadores recaem os custos com os acidentes, 

doenças, mortes e traumas psicológicos. As perdas com acidentes, doenças e mortes dos 

mergulhadores refletem indiretamente nos familiares, parentes, amigos, donos das 

embarcações e na sociedade (ALBUQUERQUE, 2006). 

Pesquisa realizada pela Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte 

apontou que 86,4% dos mergulhadores já sofreram ao menos um acidente em decorrência das 

alterações de pressão provenientes do mergulho. Dados mostram que em apenas duas das 32 



35 

 

 

 

comunidades lagosteiras do Estado, registraram-se 12 mortes de pescadores em dois anos 

decorrentes de doença da descompressão (BRANDI, 2011). 

Essas perdas são imensuráveis tendo em vista os anos de vida perdidos em função do 

tratamento prolongado e gastos com a reabilitação assim como a incapacidade para o trabalho 

o que pode ocasionar doenças pela atividade laboral “impedida”.  

Entretanto é difícil dimensionar a problemática no Brasil devido à escassez de 

informações e dados atualizados acerca da realidade no país nessa área, bem como porque na 

esfera municipal existem muitas lacunas no tocante a estudos e pesquisas oficiais sobre 

pessoas com deficiência, quem são esses indivíduos e qual o contexto sociocultural em que 

estão inserifos (BRASIL, 2008). 

Considerando-se essa problemática do litoral do Rio Grande do Norte, a pesquisa foi 

desenvolvida no contexto dessa cultura que precisa ser compreendida para além de um olhar 

técnico, vivenciando a realidade desse fenômeno. Procura-se abrir espaço para as experiências 

dos indivíduos pescador-mergulhador envolvidos, considerando-os como sujeitos históricos, e 

que essa historicidade é expressa em seus corpos, no modo de vida e nos comportamentos, 

construídos a partir do entrelaçamento do ser orgânico com o simbólico. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 CARACTERIZAÇAO DO ESTUDO 

 

Trata-se de estudo exploratório-descritivo, quantitativo, qualitativo, e 

representacional. Polit, Beck (2011), afirmam que cabe ao pesquisador no estudo descobrir, 

observar, descrever e documentar os aspectos que determinam a situação ou fenômeno, sem 

se preocupar em estabelecer relações de causa e efeito. Para Gil (1995) o estudo exploratório 

e descritivo tem o objetivo de proporcionar uma visão geral do tipo aproximativo sobre 

determinado fato, consistindo na análise e descrição de caracteristicas. 

O enfoque quantitativo permite a coleta sistemática de informações numéricas, de 

forma controlada, analisando-se por meio de processos estatísticos (POLIT; BECK, 2011). A 

pesquisa qualitativa, para Minayo (2002), prioriza a compreensão da experiência humana 

como é vivida por intermédio de um agrupamento de circunstâncias que dão sentido ao fato, 

e não uma situação isolada, utilizando materiais narrativos e subjetivos compostos por um 

universo de significados, motivos, valores e atitudes. 

 

4.1.1 Abordagens sócio-cognitiva das Representações Sociais 

 

 A concepção de Representações Sociais (TRS) foi inicialmente proposta por Émile 

Durkheim em seu estudo denominado "As regras do Método Sociológico", de 1895, havia 

abordado a percepão de existência de representações individuais e coletivas no cenário da 

sociedade, sendo que as primeiras seriam respondidas pela Psicologia e as últimas pela 

Sociologia (MOSCOVICI, 2003; DUVEEN, 2003). 

 As representações sociais tomou corpo e status de teoria a partir do estudo seminal de 

Serge Moscovici (1978), denominado “La psychanalyse, son imagem et son public”, que 

buscava a compreensão do fenômeno da psicanálise perante o entendimento da sociedade 

parisiense, contribuindo substancialmente para o entendimento da psicanálise naquele 

contexto (AZEVEDO, 2012). 

 Assim Moscovici (1978), concebeu a Teoria das Representações Sociais (TRS) onde 

seu conceito dinâmico contrasta com o concebido anteriormente por Durkheim, localizando-

a, basicamente, na interface da psicologia social e da sociologia, revitalizando o conceito de 

senso comum nas sociedades pós-modernas e contemporâneas. No estudo seminal, constatou 
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a existência de dois universos, o consensual (senso comum) e o reificado (universo da 

ciência), como produtores de sentido e orientação na sociedade contemporânea. Para ele as 

Representações Sociais são forjadas na interface desses dois universos como jeito particular e 

peculiar de compartilhamento dos sujeitos psicossociais. 

 Segundo Miranda (2002), as RS, por sua natureza, apresenta-se como construção 

capaz de transformar algo desconhecido e não familiar, em algo conhecido e familair. A 

transformaçao do familiar revela a interdependência da realidade psicossocial, cujos 

elementos estruturais e estruturantes são característicos dos seus aspectos conceitual e 

figurativo (MOSCOVICI, 1978). 

 

4.1.2 Abordagem Estrutural das Representações Sociais 

 

 A Teoria do Núcleo Central (TNC) foi proposta em 1976 por Jean Claude Abric em 

estudos sobre Representações Sociais e comportamentos a partir de hipóteses de que a 

organização de uma representação social apresenta uma característica particular. Essa 

característica diz respeito ao fato de que não apenas os elementos da representação são 

hierarquizados, mas toda representação é organizada em torno de um núcleo central, 

constituído por um ou de alguns elementos que dão significado à representação (ABRIC, 

2000). Ainda afirma que toda representaçao social está organizada em torno de um núcleo 

central e de elementos intermediários e periféricos. 

 O sistema periférico é responsável pela atualização e contextualização da 

representação. A periferia de uma representação social é considerada um "pára-choque" entre 

a realidade e um núcleo central que não muda facilmente (JODELET, 2001). 

 Os elementos intermediários são constituídos de conteúdos mais flexíveis que 

interagem com os elementos periféricos e o núcleo central em graus variados de pressão, 

inferência, engajamento e dispersão da informação (WAGNER; ELEJABARRIETA, 1994). 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

As escolhas das comunidades pesqueiras do litoral norte/RN deram-se a partir de 

informações previamente obtidas por meio de busca ativa junto a organismo de apoio ao 

movimento de pescadores e de aportes bibliográfico, que confirmaram o alto índice nessa área 

de acidentes por mergulho e acometimento de lesão medular por doença da descompressão, 
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permitindo selecionar áreas a serem visitadas (IBAMA, 2008; ALBUQUERQUE, 2006; 

SANCHES, 2012). Totalizaram-se nove praias as quais estão demonstradas a seguir: 

 

1. Praia de Rio do Fogo/RN 

 

Figura 4 - Praça em Homenagem ao Pescador – Rio do Fogo/RN, Brasil. 

 

.   Fonte: Arquivo pessoal da pesquisa (2014). 

Localizado no litoral norte de Natal RN, ficando a 75 km; o Município de Rio do Fogo 

abriga uma praia de mesmo nome. Segundo uma lenda, os pescadores afirmavam ver na lagoa 

um grande círculo de fogo. A lagoa então passou a ser chamada de “lagoa do fogo”. A 

característica marcante desse lugar se refere ao encontro da lagoa com o mar, formando uma 

espécie de rio, dai o nome “Rio do Fogo”. O município possui cerca de dez mil habitantes, e 

tem uma paisagem composta pelas dunas de areias brancas, coqueirais e lagoas. Esse destino 

é tranquilo, ideal para quem quer praticar mergulho, vela e canoagem, além de o mar ser 

propício para banho. Rio do Fogo tem também o terceiro maior parque eólico do Brasil, com 

62 aerogeradores distribuídos em enorme área de dunas - não muito distante da praia. O 

parque eólico foi inaugurado em 2006 e nessa época era o maior da América Latina (Figura 

4). 
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2. Praia de Caiçara do Norte/RN 

Figura 5 - Portal da Cidade de Caiçara do Norte/RN, Brasil. 

          

     Fonte: Arquivo pessoal da pesquisa (2014). 

        Município do estado do Rio Grande do Norte, conta com uma população de 

aproximadamente 6.016 habitantes sendo, 3.228 do sexo masculino e 3.089 do sexo feminino, 

com cerca de 297 km2 de área. Possui uma densidade populacional de quase 21.27 habitantes 

por km
2
. De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2010. A origem está no seu nome kai´sara, que na língua tupi significa 

estaca de proteção em volta das tabas das aldeias indígenas ou palhoça que abriga as 

embarcações. O povoamento de Caiçara foi crescendo e na metade do século XVIII começou 

a dar sinais de desenvolvimento a partir do trabalho nas salinas e na pesca, da criação de gado 

e de várias plantações espalhadas pelas redondezas (Figura 5) (Figura 6). 

      Figura 6 - Colônia de pescadores Z1 em Caiçara do Norte/RN, Brasil. 

              

  Fonte: Acervo da Pesquisa(2014). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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3. Praia de Zumbí/RN 

 

                     Figura 7 - Imagem da praia de Zumbi-RN/Brasil 

 

        Fonte: <http://www.natalpraias.com.br/litoral-norte.php> 

 

 Pertencente ao Município de Rio do Fogo, no litoral norte do RN, a praia de Zumbi 

tem uma beleza ainda selvagem resultado de ser uma praia quase desconhecida. Trata-se de 

típica vila de pescadores, mas também serve de recanto para alguns veranistas. Sua paisagem 

é composta por coqueirais, dunas baixas e o mar é calmo, localizando-se a 70 km de Natal/ 

RN (Figura 7). 

 

4. Praia Barra de Maxaranguape 

 

  Figura 8 – Imagem da praia de Barra de Maxaranguape 

 

Fonte: <http://www.natalpraias.com.br/litoral-norte.php> 
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 Localizada no litoral norte de Natal, na cidade de mesmo nome, Barra de 

Maxaranguape faz todo ano um dos melhores carnavais de praia do Estado. A movimentação 

ocorre somente nesta época. No restante do ano a praia é caracterizada pela calmaria e 

sossego tanto no mar como nas ruas. O maior espetáculo nesse lugar se refere ao encontro do 

mar com o Rio Maxaranguape. Seus arrecifes proporcionam águas calmas e próprias para 

banho. Muitos moradores de Natal possuem casas de veraneio em Barra como também é 

chamada (Figura 8). 

 

5. Praia de Pitanguí/RN 

 

   Figura 9 – Imagem da Praia de Pitanguí/RN 

 

  Fonte: <http://www.natalpraias.com.br/litoral-norte.php> 

 

 Localizada no litoral norte após a praia de Graçandú, Pitangui está a 25 km de 

distância de Natal RN e lá se visualiza uma das mais belas lagoas da região: a lagoa de 

Pitangui. Com águas claras e calmas é possível fazer passeios de pedalinho ou caiaque, 

aproveitar os restaurantes com pratos típicos e acreditar que se está num oásis (Figura 9). 

 A paisagem dessa praia se compõe por coqueiros e palmeiras, e conserva a 

simplicidade rústica de um lugar que não foi totalmente tomado pelo turismo. É uma das 

praias preferidas para veranear. Suas dunas são uma atração à parte. 
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6. Praia de Touros/RN 

 

   Figura 10 – Imagem da Praia de Touros/RN 

           

                    Fonte: <http://www.natalpraias.com.br/litoral-norte.php> 

 

 Localizada no litoral norte de Natal RN, a praia de Touros fica a 96 km, carrega o 

mesmo nome do município ao qual pertence. Encontram-se lá as belíssimas praias de 

Carnaubinha, Garças, Perobas e Cajueiro, além do maior farol da América Latina, e segundo 

maior do mundo, o Farol de Touros, ou Farol do Calcanhar, localizado na Ponta do Calcanhar 

– praia vizinha. Tem 68 metros de altura, com 298 degraus para chegar até o topo (Figura 

10). 

 Próximo a Touros, localiza-se o Marco Zero, monumento desenhado pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer para demarcar o início da BR-101. Outra obra importante para a história de 

Touros e do RN, trata-se do Marco de Touros, considerado um dos primeiros registros dos 

portugueses no Brasil, datado de 1501.  Mas toda essa importância histórica não rouba de 

Touros os ares de lugar pacato. A tranquilidade é modificada no período carnavalesco - onde 

veranistas principalmente oriundos de Natal/RN e redondezas "roubam" a serenidade do local 

para fazer a festa. 
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7. Praia de Maracajaú/RN 

 

          Figura 11 – Imagem de Maracajaú/RN 

  

  Fonte: <http://www.natalpraias.com.br/litoral-norte.php> 

 

 A praia de Maracajaú é considerada o Caribe do RN, o paraíso do mergulho. São treze 

quilômetros de águas claras, parrachos – piscinas naturais em meio ao oceano formadas pelos 

arrecifes - e corais para serem explorados e que abrigam várias espécies da fauna e flora 

(Figura 11). 

 Maracajaú é dos cinco destinos mais visitados no Rio Grande do Norte. Tem uma 

ótima estrutura turística que conta com pousadas, pequenos hotéis, restaurantes, lojas de 

artesanato e o Ma-Noa Park: parque aquático com estrutura de piscinas, tobogãs, bares e 

restaurantes. Maracajaú é uma vila de pescadores com cerca de dois mil habitantes. Está 

localizada a 54 km de Natal RN no litoral norte, e pertence ao município de Maxaranguape.  
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8. Praia de São Miguel do Gostoso/RN 

 

            Figura 12 – Imagem da Praia de São Miguel do Gostoso/RN 

  

  Fonte: <http://www.natalpraias.com.br/litoral-norte.php> 

 

 Localizada bem próxima a Natal/RN, há 108 km da capital, São Miguel do Gostoso é 

um paraíso que ainda não foi totalmente descoberto pelos turistas, o que torna o lugar um 

destino perfeito para quem procura dias de sossego em meio a um cenário maravilhoso, onde 

o rústico e o conforto formam parceria imbatível. Apesar de não constar entre os destinos 

mais procurados do país, a cidade a cada ano conquista mais visibilidade, tornando as 

estruturas hoteleira e gastronômica cada vez maiores e melhores. A vila de São Miguel do 

Gostoso também atrai praticantes de esportes náuticos, como widsurf e kitesurf, sendo 

classificada como um dos melhores pontos do Brasil para praticar esportes à vela (Figura 12). 
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9. Praia de Pititinga/RN 

 

   Figura 13 – Imagem da Praia de Pititinga/RN 

   

  Fonte:  <http://www.natalpraias.com.br/litoral-norte.php> 

 

 Pititinga está localizada no litoral norte de Natal, ficando a 59 km, antes da praia de 

Punaú. É marcada por uma tranquilidade típica das praias daquela região. A paisagem se 

compõe por baixas dunas e muitos coqueirais. Ao sul da praia, próximo a “Ponta do 

Coconho”, o mar é atraente, porém revolto.  Desse trecho, na maré baixa, é possível ver o 

casco de um navio afundado em 1805 (Figura 13). 
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4.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

    Figura 14 - Imagem do Pescador 

 

                    Fonte:  Acervo Pessoal da Pesquisa (2014). 

  

 A amostra do tipo conveniência, composta por 44 homens pescadores vitimas de 

Lesão Medular (LM) por mergulho, foi definida a partir dos critérios de inclusão e de 

exclusão dos participantes (Figura 14), resultando em 31 sujeitos de pesquisa. Utilizou-se 

como critérios de inclusão: pescadores vítimas de LM por mergulho, ambos os sexos, 

maiores de 18 anos de idade e que aceitasse participar da pesquisa mediante a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos os casos que não se 

enquadravam nesses critérios. 

 

4.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

O instrumento de pesquisa utilizado com os pescadores vítimas de Lesão Medular por 

mergulho (APÊNDICE C) tratou-se de uma entrevista contendo nove questões fechadas 

sobre o perfil socioeconômico dos participantes, seguidas por duas questões abertas sobre 

como era a vida do pescador antes da Lesão Medular e como este se sente nos dias atuais 

após o acidente. 
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4.4.1 Entrevista semi-estruturada 

 

A entrevista semi-estruturada, trata-se de instrumento de coleta de dados utilizado, 

compondo-se por duas partes: Dados sociodemográficos; roteiro de entrevista com duas 

indagações do instrumento de coleta de dados utilizado (APÊNDICE A). 

A entrevista semi-estruturada é aquela que parte de certos questionamentos básicos, 

apoiados em teorias e hipóteses que interessam a pesquisa, e que em seguida oferece amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses, que vão surgindo à medida que recebem as 

respostas do informante (TRIVIÑOS, 2007). 

Essa técnica de entrevista ainda possibilita ao sujeito, sua presença consciente e 

atuante, ao mesmo tempo em que permite a relevância da situação do entrevistado, favorece 

não só a descrição dos fenômenos, mas também sua explicação e compreensão (TRIVIÑOS, 

2007). 

 

4.4.2 Questionário de estresse 

 

No momento da entrevista com a anuência dos sujeitos aplicou-se o Inventário de 

Sintomas de Stress (ISS) proposto por Lipp (1984) (APÊNDICE B). Este instrumento é útil 

na identificação de quadros característicos do estresse, possibilitando diagnosticá-lo em 

adultos e a fase em que a pessoa se encontra (alerta, resistência, quase exaustão e exaustão). 

Baseia-se em modelo quadrifásico e propõe um método de avaliação que enfatiza a 

sintomatologia somática e psicológica etiologicamente a ele ligada 

Realizaram-se as primeiras visitas as Colônias de pescadores dos municípios de 

Caiçara do Norte e Rio do Fogo/RN e São Miguel do Gostoso/RN no mês de abril de 2013 

após contato telefônico e mensagens via e-mail com os Secretários de Saúde desses 

municipios e após obter permissão para a coleta contactou-se a esses municípios levando as 

Cartas de Anuências e Projeto de Pesquisa a fim de explicar as finalidades da pesquisa e, 

após obtenção das assinaturas e consentimentos realizou-se as primeiras visitas aos ambientes 

de pesca tais como: colônias de pescadores com contatos com os presidentes das associações 

de pesca, praças aonde se concentravam esses pescadores em roda de conversa antes de 

iniciarem suas ativiaddes no mar.  

O caminho percorrido foi de aproximadamente 965 km, considerando que ocorreram 

três visitas até encontar os gestores de saúde, pois os mesmos, ora se encontravam em reunião 
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em Brasília, ora haviam se deslocado para resolver demandas na capital do Estado, de acordo 

com as informações colhidas nas Secretarias Municipais de Saúde.  

Antes de entrevistar os pescadores realizou-se contato previo com os gestores 

municipais a fim de obter autorizaçao e assinaturas das Cartas de Anuência após apresentação 

e explicação dos objetivos da pesquisa com objetivo de submissão do Projeto de Pesquisa e 

posterior aprovação. 

 Apos essa etapa contactou-se com os presidentes das colônias de pescadores a fim de 

obtenção do quantitativo dos pescadores cadastrados no Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA) e os casos de acidentes por mergulho, marcado encontro para esclarecimentos sobre o 

estudo. A maioria mostrou-se receptiva e à disposição para contribuir, facilitando acesso aos 

pescadores. As primeiras colônias de pescadores visitadas foram de Caiçara do Norte, Rio do 

Fogo e São Miguel do Gostoso/RN no mês de abril de 2013. 

Nesse sentido houve num primeiro momento a visita dos pesquisadores nas 

residências dos pescadores como forma de apresentação e explicação dos objetivos da 

pesquisa e agendamento das entrevistas com dia e hora apropriados aos pescadores. A título 

de esclarecimento, em momento nenhum houve aplicação do instrumento de pesquisa no 

primeiro contato com o pescador, fez-se somente o convite para a participação no estudo. 

Assim respeitou-se a oportuniadde de escolha individual em fazer parte ou não da amostra 

pretendida. 

As entrevistas foram agendadas segundo a preferência e disponibilidade do pescador. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de outubro de 2013 a agosto de 2014, sendo as falas 

dos pescadores gravadas em Áudio digital (Aparelho MP4/ICD P520/SONY). 

Foram entrevistados 44 pescadores nas residências localizadas nas praias de Rio do 

Fogo, Caiçara do Norte, São Miguel do Gostoso, Maracajaú, Zumbí, Pititinga, Touros, Barra 

de Maxaranguape e Pitangui. Ademais, as experiências, observações técnicas e outros foram 

registrados no caderno de campo, como instrumento auxiliar.  

 

4.5 VARIÁVEIS DE INTERESSE PARA O ESTUDO 

 

Para caracterizar os pescadores artesanais vítimas de LM por mergulho, utilizaram-se 

as variáveis de caracterização sociodemográfica (quadro 2).  
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Quadro 1. Descrição das variáveis referentes ao perfil sociodemográficos dos pescadores. 

Natal/RN, 2014. 

VARIAVEL TIPO DE DADO 
ESCORES/CATEGORIA DE 

VERIFICAÇÃO 

Idade Quantitativa Ordinal 

1. 18 a 29 anos 

2. 30 a 49 anos 

3. > de 50 anos 

Sexo Qualitativa nominal 
1. Masc. 

2. Fem. 

Escolaridade Qualitativa nominal 

1. Não Aalfabetizado 

2. Ensino Fundamental 

3. Ensino Médio 

4. Superior Incompleto 

Estado civil Qualitativa nominal 
1. Casado/União estável 

2.Solteiro/divorciado/separado/viúvo 

Localidade Qualitativa nominal 1. Praias do litoral Norte 

Ocupação atual Qualitativa nominal 

1. Com ocupação 

2. Sem ocupação 

3. Aposentado 

Religião Qualitativa nomonal 

1. Católico 

2. Protestante 

3. Espirita 

4. Ateu 

5. Outros 

Renda familiar Quantitativa Ordinal 

1.  1 a 3 salários mínimos 

2.  3 a 5 salários mínimos 

3. Acima de 5 salários mínimos 

Numero de 

filhos 
Qualitativa nominal 

1. nenhum 

2. 1 a 3 filhos 

3. > de 3 filhos 
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4.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O 

ALCESTE 

 

 O tratamento e análise dos dados foram processados em duas etapas. Na primeira os 

dados de identificação, extraido do instrumento, parte I e II, os quais foram mediados pelo 

software Microsoft Excel, referentes aos dados sociodemográficos dos pescadoers 

entrevistados segundo a manipulação descritiva com cálculo de frequência absoluta e 

percentual visualizados por meio de tabelas e quadros. 

Na segunda etapa os dados obtidos pelo roteiro da entrevista, parte II do instrumento 

recebeu o suporte informacional do Analyse Lexicale par Contexte d `um Ensemble de 

Segments de Texte (ALCESTE), pioneiro no uso da informática na análise de conteúdo, 

criada na França na década de 1970 (MIRANDA, 2002; REINERT, 2005; NASIMENTO; 

MENANDRO, 2006). 

Esse programa de informática tem sido introduzido lentamente no Brasil em algumas 

pesquisas, em especial naquelas com enfoque nas Representções Sociais, basicamente, na 

área da saúde, tais como em Ogata (2000), Silva (2001), Miranda (2002), entre outros. O 

Programa faz a análise léxica das palavras de um conjunto de textos, independente da origem 

de sua produção, podendo ser tanto comunicações verbais e/ou escritas, quanto manifestções 

discursivas (MIRANDA 2002; CAMARGO, 2005; REINERT, 2005; SOARES, 2005; 

NASCIMENTO; MENANDRO, 2006). 

Segundo Minayo (2006), a análise léxica corresponde à contagem de palavras no 

texto, avanaçando-se sistematicamente na direção da identificação e da dimensão do texto 

como um todo. O processo se dá mediante a identificação do número total e tipos de palavras 

vendo a riqueza dos vocabulários utilizado na produção de uma resposta ou um discurso. 

Na ordenação obtida pelo ALCESTE, cada entrevista é considerada uma Unidade de 

Contexto Inicial (UCI). Miranda (2002) e Camargo (2005) afirmam que em função de 

algumas características do material coletado, tais como entrevistas, respostas e número de 

participantes em questões abertas, cada resposta pode ser considerada uma UCI, também 

chamada, "linha de comando" ou "linha com asteriscos". 

Como exemplo de uma UCI, também chamada de “linha de comando” ou “linha com 

asteriscos”, dispõe-se, a seguir, um modelo das variáveis concebidas no corpus, 

correspondente a resposta obtida na questão um da entrevista do primeiro pescador 

categorizada como seis, que corresponde ao municipio de Caiçara do Norte: 
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Identifição dos sujeitos participantes/ Linha de comando. 

 

**** *pesc_01 *id_04 *esc_01 *estc_01 *tra_04 *toat_01* 

 

Identificação da Entrevista Realizada 

 

*pesc_01: primeira entrevista realizada *pesc_31: trigesima, primeira entrevista 

realizada. 

 

O que define uma UCI é a individualização do texto a apartir da definição das 

variáveis, e esse é o único aspecto que tem a participação do pesquisador, pois as demais 

etapas do recurso informacional são derivadas de combinações estatísticas. O conjunto de 

UCIs constitui o "Corpus de Análise" ou conjunto de todos os dados num único arquivo que 

nessa pergunta foi representado pelas 31 entrevistas dos sujeitos.  

Nessa pesquisa, o “Corpus de Análise” foi representado pelas 250 respostas, ou seja, 

331 UCIs, decorrentes dos 31 participantes que responderam a um total de 02 questões 

semiabertas. A construção e a definição das variáveis organizaram-se conforme o Quadro 3, a 

seguir: 

 

Quadro 2: Variáveis atribuídas ao ALCESTE para o estudo sobre a trajetória de vida dos 

pescadores vítimas de lesão medular no litoral do Rio Grande do Norte. Natal/RN, 2014 

VARIAVEL VARIÁVEIS DO CORPUS / ALCESTE 

Pergunta semi aberta do 

questionário 

*p_01: primeira pergunta semi aberta do questionário 

*p_31: segunda pergunta semi-estruturada do questionário 

Idade 
*id_01=idade pescador 1  

*id_31 

Escolaridade 

*esc_Analf= analfabeto 

*esc_Fund =ensino fundamental 

*esc_ensm =ensino médio 

*esc_supic =superior incompleto 

*esc_sup =superior 

Estado civil *estc_cas =casado 
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*estc_uni_est= união estável 

*estc-sep= separado 

*estc_solt = solteiro 

Traumas 

 

*tra_aud=trauma auditivo 

*tra_parap =paraplégico 

*tra_ttra = tetraplégico 

*tra-rectt = recuperação do trauma 

*tra_seqdv = sequelas diversas 

Ocupação atual 

*toat-pes = ainda pesca 

*toat_apos= aposentado 

*toat-artes= artesão 

*toat_out – outros 

Renda familiar *rend_1 a 3 salário mínimos 

Numero de filhos 
*fil_ntem = não tem filhos 

*fil_1 a 3 filhos 

 

 

A organização do material, a apartir da identificação das variáveis pode ser preparada 

em qualquer versão do Windows For Word, após criterioso processo de digitação e correção 

ortografica. O texto, nas condições exigidas pelo ALCESTE, não deve conter aspas, 

apóstrofos, percentagens, cifrões e asterísticos (MIRANDA 2002; CAMARGO, 2005; 

REINERT, 2005; SANTOS, 2010) 

 Recomenda-se também não usar gírias, pronomes, provérbios, verbos auxiliares, 

advérbios, numerais e locuções exclamativas. Na prática, estas recomendações são dificeis de 

serem evitadas, pois se trata de material discursivo, e como tal, sujeito aos vícios da 

linguagem coloquial usada cotidianamente (MIRANDA, 2002). 

Segundo Camargo (2005), para o bom êxito do programa, o corpus deverá conter 

aproximadamente 20 páginas de texto Fonte Courier New, tamanho 10, com espaçamento 

simples, texto sem formatação (*.txt). O corpus da presente pesquisa apresentou a quantidade 

de páginas recomendadas com um total de dezenove. 

O ALCESTE realiza quatro etapas sequenciais na análise dos dados automaticamente, 

as quais são definidas pelas quatro primeiras letras do alfabeto (A, B, C e D), contendo de 

três a cinco operações para cada etapa, observadas no relatório da análise, impresso em 
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formato resumido, ou detalhado, após processamento do corpus (MIRANDA 2002; 

CAMARGO, 2005; REINERT, 2005). 

Na etapa A, o programa prepara o corpus, reconhecendo as Unidades de Contexto 

Iniciais - UCI e agrupam as ocorrências dos vocabulários em função das raízes mediante o 

calculo de frequência. A etapa B classifica as Uniaddes de Contexto Elementar, utilizando-se 

o teste Qui-quadrado de associação (CAMARGO, 2005). 

Entretanto maiores valores percentuais não correspondem, necessariamente, a um 

Qui-quadrado mais significativo porque o ALCESTE leva em conta o número de ocorrências 

e similitudes de cada raiz léxica, entrecruzando com as variáveis definidas pelo pesquisador, 

dependendo do grau de significância do que é esperado pelo pesquisador, e daquilo que é 

observado pelo recurso estatístico (MIRANDA, 2002). 

Para Camargo (2005), a etapa C fornece os resultados mais importantes, ao apresentar 

o dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CID) ilustrando as afinidades entre 

as classes. A fase D, considerada uma extensão da anterior, faz o movimento inverso ao 

elucidar a Classificação Hierárquica Ascendente (CHA). 

Na etapa C3 são produzidos os esquemas figurativos a apartir de combinações 

estatisticas e informacionais, compostas por eixos, um horizontal e outro vertical, linhas x e 

y, compondo quatro partes iguais da mesma figura em uma distribuição espacial das 

variáveis, consideradas quadrantes superior direito e superior esquerdo (QSD, QSE) e 

quadrantes inferior direito e inferior esquerdo (QID, QIE), que se configura o campo 

representacional (Figura 15). 
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Figura 15 – Análise Factorial de Correspondência das Classes em plano Gráfico: campo 

Representacionl dos Pescadores vítimas de Lesão Medular por Mergulho. Natal/RN. 2014. 

 

FONTE: dados obtidos por meio do ALCESTE 

 

Ao realizar a análise lexica de um conjunto de dados textuais do ALCESTE agrupa as 

raízes semânticas e as define por classes, levando em considerção a função da palavra dentro 

de um dado texto. Assim tanto é possível quantificar como inferir sobre a delimitação das 

classes, que são definidas em função da ocorrência das palavras e da sua função textual 

(CAMARGO, 2005). 
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Figura 16 – Classificação Hierárquica Descendente. Pescadoers vítimas de Lesão Medular 

por Mergulho. Natal/RN. 2014. 

 

 

 

 
 

                   FONTE: dados obtidos por meio do ALCESTE 

 

Entretanto Nascimento; Menandro (2006) alertam que a função do ALCESTE não é o 

cálculo do sentido e sim a organização tópica de um discurso ao evidenciar as possibilidades 

lexicais. Portanto, o vocabulário de um enunciado constitui um traço, uma referência, ou 

apenas uma intenção, de sentido daquele que enuncia o sujeito produtor do real significado 

(AZEVEDO, 2008).  

Terminado o processo de submissão ao ALCESTE, o material discursivo foi analisado 

e discutido mediante o discurso técnico-metodológico da TRS (MOSCOVICI, 1978) e da 

TNC (ABRIC, 1998), anteriormente mencionados na revisão de literatura. 

O material do presente estudo será arquivado no Departamento de Enfermagem no 

setor de pós-graduação da Universidade Federal do Rio grande do Norte, por um período de 

até cinco anos. 
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4.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Para a efetivação do projeto com a posterior coleta dos dados, encaminhou-se um 

ofício às Secretarias dos Saúde das Prefeituras Municipais selecionadas do Rio Grande do 

Norte (RN) (APÊNDICE D) com o objetivo de informar e esclarecer a pesquisa e solicitar a 

devida autorização para a realização da mesma e utilização do nome das prefeituras  nos 

resultados, parciais e conclusivos, em eventos de natureza científica em âmbito nacional e 

internacional e na publicação dos resultados e relatos de experiência em periódicos indexados 

mediante o critério QUALIS/CAPES.  

 Após a anuência dos gestores municipais (Secretarios Municipais de Saúde) dos 

municípios de Natal (RN) (APÊNDICES E, F e G), o projeto de pesquisa foi apreciado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa/UFRN, respeitando-se os princípios éticos, científicos e 

legais referente à pesquisa envolvendo seres humanos, preconizados pela atual Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2011c), sendo aprovado com o parecer 

nº 431.891, sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

20818913.0.0000, em 22 de outubro de 2013 (ANEXO A).  Após explicitação dos objetivos 

da pesquisa e o desejo manifesto em participar da mesma os sujeitos foram convidados a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE H). 

 

4.8 ANÁLISES DE CONTEÚDO 

 

 Os dados obtidos com as questões semiabertas do instrumento foram transcritos e 

analisados, segundo os temas focalizados nos respectivos roteiros, por meio do ALCESTE 

auxiliado pela análise de conteúdo de Bardin (2004). 

 Bardin (2004) configura a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que têm por finalidade a descrição objetiva e sistemática do 

conteúdo manifesto da comunicação. A análise de conteúdo apresenta três fases 

fundamentais: a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados; 

inferência e a interpretação. 

 A pré-análise trata-se da fase em que se organiza o material a ser analisado. Tem por 

objetivo operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais, conduzindo a um plano de análise. 

Essa fase é composta por quatro etapas: escolha dos documentos a seres analisados, 

formulação das hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a 
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interpretação final (BARDIN, 2004).  

 Inicialmente, faz-se uma leitura flutuante de todo o material de análise existente para, 

em seguida, proceder-se a escolha dos documentos que serão realmente analisados que 

constituirá o corpus da pesquisa. A formulação dos pressupostos, hipóteses e dos objetivos 

trata-se de uma etapa importante, pois nela formular-se-á uma hipótese/pressuposto, ou seja, 

uma afirmação provisória que deverá ser confirmada ou refutada e um objetivo, que consiste 

na finalidade do estudo. Quanto à elaboração de indicadores, esta é feita a partir da 

referenciação dos índices que pode ser, por exemplo, o tema mais repetido dentro de uma 

mensagem (BARDIN, 2004). 

 Conforme esta autora, a segunda fase refere-se à exploração do material, que se 

constitui longa, onde se procede à definição de categorias por meio da codificação e da 

categorização. A codificação é a transformação sistemática, utilizando regras precisas, dos 

dados brutos em unidades representativas do conteúdo. A categorização tem por objetivo 

inicial fornecer uma representação simplificada dos dados brutos por meio de agrupamento 

dos mesmos em categorias por meio dos elementos comuns presentes nestes dados 

(BARDIN, 2004).  

 Por último, a terceira fase diz respeito ao tratamento dos resultados, à inferência e à 

interpretação. Ao se descobrir um tema nos dados, é preciso comparar enunciados e ações 

semelhantes e diferentes entre si e identificar um conceito que os unifique e/ou os separe 

(BARDIN, 2004). 

 Durante a interpretação dos dados, é preciso voltar-se atentamente aos marcos 

teóricos, pois eles darão o embasamento e as perspectivas significativas para o estudo. As 

interpretações dos dados levam às inferências que revelam o que se esconde sob a aparente 

realidade (BARDIN, 2004).   

 Deste modo, compreende-se que a análise de conteúdo trabalha com textos a partir de 

uma determinada mensagem, permitindo ao pesquisador identificar comportamentos, valores 

e crenças relacionadas a um fenômeno, além de fazer inferência sobre o mesmo (SANTOS 

2014).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dessa pesquisa serão apresentados em formato de artigos científicos os 

quais, posteriormente, serão encaminhados para revistas científicas a fim de contribuir para o 

crescimento do conhecimento na área da enfermagem (Quadro 4). 

 

Quadro 3 - Artigos produzidos a partir dos resultados da tese. Natal/RN, 2014 

Título do artigo 
Qualis do Periódico a 

ser enviado 

Normas das revistas 

selecionadas 

Caracterização dos Pescadoress 

Artesanais Atendidos em 

Hospital Naval Vítimas da 

Doença da Descompressão 

Encaminhado à Revista 

da Rede de Enfermagem 

do Nordeste - RENE 

http://www.revistarene.ufc.b

r/revista/index.php/revista  

Experiencias, Memórias, 

Scripts, Representações Sociais 

sobre Lesão Medular para 

Pescadores Vítimas de 

Acidentes por Mergulho. 

Aguarda ser 

encaminhado à Revista 

Texto e Contexto de 

Enfermagem 

http://www.textoecontexto.u

fsc.br/preparo-dos-

manuscritos/  

Nível de Estresse em 

Pescadores Artesanais Vítimas 

de Lesão Medular: um estudo 

descritivo 

Aguarda ser 

encaminhada à Revista 

Online Brazilian Journal 

of Nursing - OBJN  

http://www.objnursing.uff.b

r/index.php/nursing    

Representações sociais de 

pescadores artesanais vítimas de 

lesão medular: repercussões na 

trajetória de vida 

Aguarda ser 

encaminhado a Revista 

Latino-Americana de 

Enfermagem 

http://ead.eerp.usp.br/rlae/  

 

O primeiro artigo nominado: "Caracterização dos pescadores artesanais atendidos 

em hospital naval vítimas da doença descompressiva" objetivou descrever as 

características sociodemográficas e epidemiológicas dos pescadores artesanais atendidos no 

Hospital Naval de Natal/RN que sofreram doença da descompressão. Buscou-se retratar os 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista
http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/
http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/
http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing
http://ead.eerp.usp.br/rlae/
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riscos de ocorrência de Doenças da Descompressão (DDC) a que os pescadores das 

comunidades litorâneas do RN estão expostos. O estudo revelou alto índice de acidentes e 

óbitos consequente da pesca artesanal que ainda representa uma das principais atividades 

econômicas e de sustento para as famílias, a maior parte dos pescadores se encontravam em 

idades produtivas e casados. Um dado importante revelado foi com relação a diminuição do 

número de pescadores compreendidos nas faixas etárias superiores (acima de 40 anos) 

fundamentado cientificamente. Estudos mostram que, a partir dos 40 anos de idade, o número 

de morbidades associadas às doenças relacionadas a esse tipo de trabalho atinge valores 

relevantes. Esses problemas abrangem, desde causas ergonômicas até lesões que provocam 

invalidez nos pescadores. 

O segundo artigo intitulado: “Experiências, memórias, scripts, representações 

sociais sobre lesão medular para pescadores vítimas de acidentes por mergulho", teve 

como objetivo: compreender as experiências, memórias, scripts e representações sociais da 

lesão medular para pescadores vítimas de acidentes por mergulho. A compreensão das dez 

entrevistas com os pescadores participantes da pesquisa resultou em três categorias distintas a 

saber: Incapacidade na coordenação sensório-motora da deambulação; Ressignificação da 

deficiência e o sentido da dependência; Autonomia e adaptação limitante. O estudo enfatiza a 

ressignificação de deficiência quando vivencia a dependência ou não de outras pessoas. As 

falas dos pescadores participantes expressaram o significado da deficiência como sinônimo de 

incapacidade para o trabalho com impostação firme e clara, definindo a dependência forçada 

pela limitação física e o estigma social diante da perda motora permanente, causada pela lesão 

medular. 

O terceiro artigo denominado: “Nível de Estresse em pescadores artesanais vítimas 

de lesão medular: estudo descritivo" buscou-se descrever o nível de estresse em pescadores 

artesanais vítimas de lesão medular. Este estudo constatou que as maiorias dos indivíduos 

acometidos de LM permanecem com dependencia parcial ou total de outras pessoas, sendo 

considerado fator de estresse. As novas limitações o impede de executar muitas atividades que 

antes realizava de forma independente o que se infere ser o principal fator de estresse. Como 

resultado a maioria dos pescadores (75,0%) apresentava sintomas de estresse, prevalecendo a 

fase de quase-exaustão (33,3%), tendo como principais sintomas: insônia (95,5%) nas últimas 

horas; hipertensão (97,7%) na última semana; dificuldades sexuais, com o mesmo percentual 

(95,5%) no último mês. 
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O quarto artigo intitulado “Representações sociais de pescadores artesanais vítimas 

de lesão medular: repercussões na trajetória de vida", objetivou-se estudar as 

representações sociais da trajetória de vida dos pescadores artesanais com lesão medular 

vítimas de acidente por mergulho nas praias do litoral Norte/RN. De modo geral a população 

estudada compôs-se por 31 pescadores artesanais do sexo masculino. (16; 51,6%) pertencia à 

faixa etária entre 41 a 50 anos de idade, com média de idades de 49,6 anos. (21; 67,7%) não 

concluiu o ensino fundamental e eram casados (24; 77,4%). Após a LM, a maior frequência 

exercia uma ocupação, trabalhando como autônomos em atividades pesqueiras ou artesanatos 

(16; 51,6%), com renda familiar de até um salário mínimo (22; 71,0%). O nível medular mais 

acometido foi a coluna torácica (13; 41,9%), a principal sequela foi a paraplegia (15; 50,0%). 

Os dados submetidos à análise textual do ALCESTE, a partir de complexos cruzamentos 

estatísticos, geraram 07 classes, as quais foram submetidas à leitura flutuante e repetitiva 

destas classes e, com o auxílio da análise de conteúdo de Bardin (2004), categorizou-se: 

Tratamento: limitações e expectativas; Aposentadoria: uma realidade ainda distante; 

Deficiência: dependência, incapacidade e vulnerabilidade; Fé: superação e autonomia; 

Sentimentos do Eu: perdas físicas e recomeço; Vida e Trabalho: impedimentos, planos e 

mudanças. 

Esclarece-se que a amostra total da pesquisa compôs-se de 44 sujeitos, desses, dez 

fizeram parte das primeiras entrevistas que resultou no segundo artigo, três entrevistas foram 

parcialmente prejudicadas por problemas técnicos e as demais entrevistas (31) compôs o 

quarto e último artigo. O primeiro artigo composto por 28 sujeitos, concebido a partir de 

dados secundários em boletins de ocorrências referentes aos pescadores vítimas de Doença 

Descompressiva atendidos na câmara de descompressão do Hospital Naval de Natal/RN. A 

amostra total com os dados quantitativos compôs o terceiro artigo que descreveu o nível de 

estresse em pescadores artesanais vítimas de lesão medular. 
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5.1 ARTIGO 1 

Caracterização dos pescadores artesanais atendidos em hospital naval vítimas de 

doença descompressiva  

 

Characterization of artisanal fishers served in naval hospital victims of decompression 

sickness 

 

Caracterización de los pescadores artesanales servidos en Hospital Naval víctimas de la 

enfermedad descompresiva 

 

Eliane Santos Cavalcante¹, Izaura Luzia Silvério Freire¹, Bruno Araújo da Silva Dantas¹, 

Cleonice Andréia Alves Cavalcante¹, Juliana Teixeira Jales Menescal Pinto¹, Francisco 

Arnoldo Nunes de Miranda¹ 

 
Objetiva-se descrever as características sociodemográficas e epidemiológicas dos pescadores artesanais que 

sofreram doença da descompressão. Estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no 

Hospital Naval de Natal/RN, Brasil, no período de fevereiro a abril de 2014. A população compôs-se por 28 

pescadores artesanais que sofreram doença da descompressão, entre 2009 e 2013. Todos eram do sexo 

masculino, 53,6% pertenciam à faixa etária entre 31 e 40 anos de idade e estado civil casado (35,7%). A 

parestesia e dor nos membros superiores e inferiores apresentaram-se em 67,9% dos casos. No Estado, a pesca 

artesanal ainda representa uma das principais atividades econômicas, justificando-se a maior parte dos 

pescadores se encontrarem em idades produtivas e casados. As injúrias causadas pela pesca atribuem-se aos altos 

riscos aos quais os pescadores estão expostos. Grande influência cultural, social e econômica determina, ainda, 

os riscos e comportamentos na pesca. 

Descritores: Acidentes de Trabalho; Produtos Pesqueiros; Descompressão; Mergulho.  

 
Objective is to describe the demographic and epidemiological characteristics of artisanal fishers who suffered 

decompression sickness. Descriptive exploratory study with a quantitative approach, performed at the Naval 

Hospital in Natal/RN, Brasil, in the period February to April 2014. The population was made, up by 28 artisanal 

fishers, who suffered decompression sickness between 2009 and 2013. All were men, 53.6% belonged to the age 

group between 31 and 40 years old and married individuals (35.7%). The numbness and pain in the upper and 

lower limbs showed in 67.9% of cases. In the state, artisanal fishing is still a major economic activity, justifying 

most fisher meet and married in productive ages. The injuries caused by fishing are attributed to the high risks 

they are exposed fishers. There was a great cultural, social and economic influence, which also determines the 

risks and behaviors in fishing. 

Descriptors: Accidents, Occupational; Fish Products; Decompression; Diving. 
 
El objetivo es describir las características demográficas y epidemiológicas de los pescadores artesanales que 

sufrió enfermedad de descompresión. Estudio exploratorio descriptivo, abordaje cuantitativo, realizado en el 

Hospital Naval de Natal/RN, Brasil, en el período de febrero a abril de 2014. La población era 28 pescadores 

artesanales que sufrieron enfermedad de descompresión entre 2009 y 2013. Todos eran hombres, el 53,6% 

pertenecía al grupo entre 31 y 40 años y las personas casadas (35,7%). El entumecimiento y dolor en los 

miembros superiores e inferiores mostraron en el 67,9%. En el estado, la pesca artesanal es una de las principales 

actividades económicas, lo que justifica la mayoría de los pescadores estar casados en edades productivas. Las 

lesiones causadas por la pesca se atribuyen a los altos riesgos a que están expuestos los pescadores. Hubo gran 

influencia cultural, social y económica, que también determina los riesgos y comportamientos. 

Descriptores: Accidentes de Trabajo; Productos Pesqueros; Descompresión; Buceo. 

______________ 
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Introdução 

O Brasil dispõe de longa faixa litorânea, paralela a um grande espaço interior, banhado 

por amplo conjunto de bacias hidrográficas, com muitos rios, de volumes de água variados 

entre si, possuindo, ainda, clima predominantemente tropical, marcado por elevadas 

temperaturas na maior parte do país e em mais da metade do ano. Estes fatores favorecem a 

atividade pesqueira
(1)

. 

O Rio Grande do Norte nos seus 410 km de extensão tem 25 municípios litorâneos, 

dividido em duas áreas, o Litoral Norte, localizado entre os Municípios de Tibau e Touros e o 

Litoral Sul, localizado entre os Municípios de Rio do Fogo e Baía Formosa. Encontram-se, 

nessas regiões, 97 comunidades pesqueiras, com estimativa de 13.000 pescadores que 

realizam essa atividade com finalidade de subsistência e comercialização
(2)

.  

O referido estado confederado desempenha importante papel no cenário da atividade 

pesqueira no Brasil, uma vez que ocupa o décimo lugar em produção no país e quarto na 

Região Nordeste, sendo responsável pela maior parcela da produção nacional
(2)

. 

A pesca artesanal contempla tanto as capturas com o objetivo comercial, como as de 

subsistência e, geralmente, utiliza embarcações pequenas, desenvolvendo-se com o mergulho 

livre ou com o compressor. Some-se o baixo poder aquisitivo, um dos motivos em que os 

pescadores optam por equipamentos de mergulho mais econômico, de manutenção barata e de 

fácil aquisição, onde muitos deles fabricam seus próprios aparelhos
(3)

.  

Os trabalhadores dessas faixas litorâneas vivem em situação de precariedade e perigo, 

os quais se acidentam e morrem com frequência, seja por doenças próprias do mergulho, 

como afogamentos e naufrágios, seja por doenças descompressivas
(4)

. Provavelmente, devido 

a essas condições que deu motivo à proibição da pesca por compressores em 1995, por meio 

da Portaria nº 43
(5)

. O seu uso exige esta polarização. 

A doença da descompressão, também conhecida como mal da descompressão, embolia 

gasosa ou paralisia dos mergulhadores ocorre quando os gases dissolvidos no sangue e nos 

tecidos formam bolhas que obstruem a passagem do sangue, provocando dor, sintomas 

neurológicos que vão desde confusão ligeira ao funcionamento encefálico anormal
(6)

. 

Destaca-se que outras áreas do corpo, a exemplo da medula espinhal, apresentam-se 

especialmente vulneráveis a esse agravo, cujos sintomas aparentemente menos importantes, 

como paresia no braço ou na perna, podem preceder paralisia irreversível, a menos que o 

processo seja tratado de imediato com oxigênio e recompressão. O ouvido interno pode ser 

afetado, de tal forma que a pessoa sente vertigem intensa. Esses sinais e sintomas podem 
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aparecer de imediato ou durante os primeiros 60 minutos após a volta à superfície, mas alguns 

sintomas podem aparecer até 48 horas após o mergulho
(6)

.  

Pode-se evitar a doença da descompressão ao tomar certas precauções, tais como: a 

ascensão máxima do mergulhador deve ser de 10 metros por minuto com pausa de três 

minutos por cada cinco metros de profundidade; evitar mais do que um mergulho por dia; 

manter a hidratação e fazer intervalos de 24 horas entre mergulhar e viajar de avião. Além de 

conhecer os princípios básicos e fisiológicos do mergulho, bem como as tabelas de 

descompressão e ter noção exata do tempo e da profundidade para realiza-la
 (3,6)

. 

Reforça-se, também, a importância dos socorristas conhecerem os distúrbios 

relacionados ao mergulho, prestar o atendimento inicial e iniciar precocemente os 

preparativos para o transporte para o pronto socorro ou para tratamento na câmara 

hiperbárica
(6)

, que consiste em procedimento em que se introduz o paciente em uma câmara 

fechada, na qual é submetido a pressões que chegam até três vezes o valor da pressão 

atmosférica. Por meio desse mecanismo, a pressão de oxigênio no sangue eleva-se 

intensamente, resultando na diminuição da pressão do nitrogênio, que se considera como o 

agente causador desse tipo de lesão. As seções hiperbáricas duram em média 20 a 30 

minutos
(5)

. 

A partir dessas considerações, elaborou-se a seguinte questão de pesquisa: quais as 

características sociodemográficas e epidemiológicas dos pescadores artesanais atendidos no 

hospital naval de Natal/RN que sofreram doença da descompressão?  

Há inquietação nesse quadro, uma vez que esses pescadores permanecem, muitas vezes, 

com sequelas irreversíveis, sem assistência social médica e hospitalar e, assim, relegados à 

miséria e dependência familiar. Acredita-se que os resultados obtidos nesse estudo possam 

sensibilizar os profissionais da saúde quanto à necessidade de prevenção desse sinistro. 

Com a finalidade de conhecer mais profundamente essa realidade, propõe-se a 

realização deste estudo, com o objetivo de descrever as características sociodemográficas e 

epidemiológicas dos pescadores artesanais atendidos no Hospital Naval de Natal/RN que 

sofreram doença da descompressão. 
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Método 

Trata-se de estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa, realizado no 

Hospital Naval de Natal/RN, órgão técnico do Sistema de Saúde da Marinha, cujas atividades 

e organizações são regulamentadas pelo Comando de Operações Navais.  

A coleta de dados se realizou no período de fevereiro a abril de 2014. A população 

compôs-se por todos os pescadores artesanais que sofreram doença da descompressão, entre 

os anos de 2009 a 2013, e se submeteram a tratamento em câmara hiperbárica no referido 

hospital, totalizando 28 pessoas. 

Utilizou-se para a coleta dos dados um instrumento constituído por duas partes: a 

primeira compôs-se de dados sóciodemográficos do pescador, como: sexo, idade e estado 

civil. A segunda parte incluiu-se as variáveis relacionadas aos anos em que os pescadores 

apresentaram as ocorrências; época do ano: baixo verão (abril a setembro) e alto verão 

(outubro a março); local da ocorrência (litoral norte e litoral sul); sinais e sintomas 

apresentados; uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e profundidade em braças 

(uma braça é igual a 2,22 metros). 

Realizou-se a pesquisa pelos próprios pesquisadores a partir dos dados secundários 

referentes aos acidentes atendidos na câmara de descompressão do Hospital Naval de 

Natal/RN, os quais foram tabulados e analisados por meio de estatística descritiva. 

Posteriormente, organizaram-se os resultados em tabelas e gráficos apresentadas com suas 

respectivas frequências relativas e absolutas.  

O estudo foi previamente submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aprovado sob o parecer de número 

431.981/13 em atenção aos princípios éticos e legais estabelecidos na Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

 

Resultados 

 A população estudada compôs-se por 28 pescadores artesanais do sexo masculino, a 

maior parte (53,6%) pertencia à faixa etária entre 31 e 40 anos de idade e estado civil casado 

(35,7%). Tabela 1.  
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos pescadores que sofreram doença da 

descompressão. Natal/RN, 2014 

VARIÁVEIS n (%) 

Sexo  

Masculino 28 (100,0) 

Feminino 0 (0,0) 

Idade (em anos)  

20 - 30  5 (17,9) 

31 - 40  15 (53,6) 

41 - 50  6 (21,4) 

> 50  2 (7,1) 

Estado Civil  

Casado 10 (35,7) 

Solteiro 7 (25,0) 

União estável 1 (3,6) 

 

 

A Figura 1 mostra a ocorrência de doença da descompressão de acordo com o ano, e 

observa-se que o maior percentual de eventos aconteceu no ano de 2010 (42,9%), seguido do 

ano de 2009 (28,6%).  

 

Figura 1 - Ocorrência de doença da descompressão entre pescadores de acordo com o ano.  
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A Figura 2 apresenta os dados referentes à ocorrência de doença da descompressão de 

acordo com a época do ano e local do evento. Observa-se que a maioria dos eventos ocorreu 

no baixo verão (75,0%) e no Litoral Norte (96,4%). 

 

Figura 2 - Ocorrência de doença da descompressão entre pescadores de acordo com a época 

do ano e o local do evento.  

 

 

 

Sobre os sinais e sintomas apresentados pelos pescadores que sofreram doença da 

descompressão, observa-se que prevaleceu a parestesia e dor nos membros superiores e 

inferiores, com 67,9%, seguido da lesão medular, com 57,1%. Ressalta-se a ocorrência de 

25,0% de óbitos entre os pescadores atendidos. Verifica-se, também, que pouco mais da 

metade dos pescadores fazia uso de equipamentos de proteção individual (EPI) (57,1%) e 

alegaram estar por ocasião do acidente em águas com profundidade de mergulho entre 21 a 30 

braças (32,1%), seguido de 11 a 20 braças (28,6%). (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2 - Doença da descompressão entre pescadores de acordo com os agravos 

apresentados uso de equipamentos de proteção individual e profundidade do mergulho. 

Natal/RN, 2014 
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CARACTERIZAÇÃO DOS TRAUMAS DOS PESCADORES n (%) 

Agravos apresentados  

Dor e parestesia nos membros superiores e inferiores 19 (67,9) 

Lesão medular 16 (57,1) 

Óbito 7 (25,0) 

Outros (convulsão, lesão isquêmica e IAM)
*
 3 (10,7) 

Uso de Equipamentos de proteção individual  

Sim 16 (57,1) 

Não 12 (42,9) 

Profundidade da ocorrência (em braças)  

0 - 10 1 (3,6) 

11 - 20 8 (28,6) 

21 - 30 9 (32,1) 

31 - 40 4 (14,3) 

41 - 50 1 (3,6) 

61 - 70 1 (3,6) 

Não informado 4 (14,3) 

               *
Infarto Agudo do Miocárdio 

 

 

Discussão 

Em se tratando do perfil dos pesquisados, a presença unânime do sexo masculino era 

prevista e constatada por outros estudos
(6-7)

. Concorda-se que o predomínio dos homens na 

atividade pesqueira reflete a divisão sexual e social do trabalho, em que os homens praticam a 

pesca em alto mar enquanto as mulheres se ocupam de tarefas em terra, como o preparo do 

equipamento de pesca e a venda do pescado
(8)

.   

Nas comunidades litorâneas do Rio Grande do Norte a pesca artesanal ainda representa 

uma das principais atividades econômicas e de sustento para a maioria das famílias, 

justificando, assim a maior parte dos pescadores que sofreram doença da descompressão se 

encontrarem em idades produtivas e serem casados. No entanto, a presença dos jovens nas 

atividades da pesca se determina por fatores culturais e sociais, em que se considera como 

tradição familiar repassar os conhecimentos sobre a pesca de pais para filhos. Além desse fato 

explicativo, em determinados municípios ou regiões, a oferta para o mercado de trabalho 
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ainda se apresenta insuficiente, o que faz com que os jovens procurem a pesca para 

sobreviver
(9)

. 

A redução do número de pescadores compreendidos nas faixas etárias superiores possui 

fundamentação científica. Estudos mostram que, a partir dos 40 anos de idade, o número de 

morbidades associadas a esse tipo de trabalho atinge valores relevantes. Esses problemas 

abrangem, desde causas ergonômicas até lesões que provocam invalidez nos pescadores
(10)

. 

Quanto à classificação do número de acidentes relacionados por ano, período e à 

localização, evidencia-se ligação direta às condições climáticas, além do comportamento 

social da população local e dos visitantes. O elevado percentual de acidentes ocorridos no ano 

de 2010 explica-se pelo aumento da produção pesqueira nesse ano, ou seja, com o aumento da 

produção, eleva-se a carga horária de trabalho, assim como a exposição aos riscos presentes 

nas atividades. Associando-se, ainda, o não uso de EPIs, presentes em 42,9% da população 

estudada
(11)

. 

Frequentemente as grandes embarcações destinadas às mais diversas funções utilizam-

se de precauções para minimizar os riscos de acidentes, como o uso de EPIs. Destaca-se que a 

ocorrência de acidentes ou qualquer outro agravo no mar gera, por si só, uma série de 

problemas a serem enfrentados pela tripulação dessas embarcações. Um leque de problemas 

circunscreve os acidentes no mar, desde a falta de recursos para um suposto primeiro socorro 

até o tempo demandado para que tal agravo seja solucionado. Não menos usual, para com as 

pequenas embarcações de pescas ou a pesca por mergulho. Somem-se as piores condições das 

embarcações, o difícil acesso aos locais da pesca, além da falta de conhecimento adequado 

dos outros pescadores para intervir prontamente durante esses agravos
(12)

. 

A pesca artesanal expõe os pescadores a riscos ergonômicos (problemas de postura), 

naturais (incidência de sol na pele e olhos, friagem, ventos frios, ondas fortes), físicos (lesões 

nas mãos e nos pés), químicos (contato com secreções venenosas ou de substâncias químicas) 

e biológicos (contato com algas e coliformes fecais)
(13)

. O uso dos EPIs serve para evitar ou 

minimizar tais riscos.  

Define-se EPI como todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua 

saúde
15

. Nos pescadores, considera-se o uso de EPIs como recurso pouco explorado, além de 

não existir fiscalização de nenhuma instituição pública quanto ao uso destes equipamentos 

deixando a responsabilidade para o próprio pescador
(13-14)

. 
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O período do ano se torna relevante no mesmo sentido da classificação por datas. No 

período compreendido pelo baixo verão (abril a setembro), observa-se o favorecimento 

climático para a prática pesqueira, o que leva à intensificação das atividades. Além disso, há 

baixa no turismo nas praias que, por sua vez, contribui para a poluição do litoral, somando-se 

ao aumento de dejetos lançados ao mar por meio de esgotos clandestinos, que prejudicam a 

prática no alto verão. No Estado do Rio Grande do Norte, há importante destaque econômico 

na produção do pescado no Litoral Norte do Estado. Assim, a prática da pesca é igualmente 

potencializada nessa região, o que contempla os achados desta pesquisa
(11)

. 

Observa-se, nos resultados da presente pesquisa, a diversidade dos tipos de agravos 

relacionados com a doença da descompressão. Salienta-se que vários fatores predispõem o 

mergulhador a esses agravos, dentre esses, àqueles relacionados a falhas do equipamento e 

técnica inapropriada, tais como: violação das tabelas de descompressão que aumentam a 

entrada de nitrogênio nos tecidos durante a descida e retardam sua liberação durante a subida, 

dificuldade para flutuar, subida rápida, ficar sem ar e falha do regulador
(6)

. 

Existem fatores que se relacionam com o mergulhador, como mau condicionamento 

físico, idade avançada, sexo feminino, hipotermia e uso de álcool ou drogas.  Outros fatores 

estão ligados com ambiente, tais como: temperaturas extremas, águas revoltas, viajar de avião 

depois de mergulhar, exercícios intensos na profundidade, narcose pelo nitrogênio e pressão 

parcial de dióxido de carbono arterial elevada
(6)

.   

Dos resultados ora apresentados sobre os agravos dos pescadores, a dor e a parestesia 

dos membros superiores e inferiore se apresentaram como prevalentes. Ressalta-se que essa 

forma de doença da descompressão resulta da formação de bolhas no sistema 

musculoesquelético, ocorrendo tipicamente em uma ou mais articulações. As articulações 

mais comumente envolvidas são os ombros, mãos e os tornozelos. A dor é descrita como 

articular intensa, com sensação de atrito durante o movimento. Começa gradualmente 

apresentando-se como profunda, incômoda, de intensidade leve a intensa. As vítimas 

geralmente tentam aliviar a dor flexionando as articulações. Apesar dessa forma de doença da 

descompressão não ter risco de morte, ela indica que há bolhas na circulação venosa. Pode 

levar a formas mais graves se não for tratada
(6)

. 

O segundo agravo mais importante que acometeu os pescadores investigdos foi a lesão 

medular. Considera-se a substância branca da medula espinhal vulnerável à formação de 

bolhas e o nitrogênio é altamente solúvel na mielina. Esta doença da descompressão tem 

como local mais comum a coluna torácica inferior, seguida pelas regiões lombar/sacral e 
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cervical. Apresenta-se como sinais e sintomas mais comuns a dor lombar e sensação de peso 

nas pernas. Nessa forma de doença da descompressão, o doente geralmente dá declaração 

vaga, na tentativa de descrever sensações estranhas ou parestesias que podem progredir para 

fraqueza, torpor e paralisia. Referem-se também disfunção intestinal e vesical, levando à 

retenção urinária
(6)

. 

Os resultados da presente pesquisa também revelaram que o percentual de óbitos foi 

significante entre os pescadores artesanais. Amplo relato realizado pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) alerta sobre os riscos a que estão expostos os pescadores artesanais, em 

especial aqueles que se dedicam a pesca da lagosta do litoral potiguar. Ressalta-se que os 

trabalhares não tem vínculo empregatício e utilizam o sistema de pesca do crustáceo por 

mergulho com uso de compressor, considerada ilegal pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recurso Naturais Renováveis (Ibama)
(15)

.  

Apesar de ser trabalho informal, acidentes e óbitos decorrentes de sua prática não são 

excluídos das estatísticas oficiais. A realidade começou a ser observada após uma Campanha 

Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho para esse grupo de trabalhadores, que 

mostrou que os resultados oficiais davam a falsa impressão de que o número de acidentes de 

trabalho no Estado do Rio Grande do Norte era mínimo. No entanto, relatos informais 

alertava que a utilização do ar comprimido na pesca da lagosta estaria gerando grande número 

de acidentes de trabalho graves, inclusive fatais
(14)

. 

Pesquisa realizada pela Delegacia Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte 

apontou que 86,4% dos mergulhadores já sofreram ao menos um acidente em decorrência das 

alterações de pressão provenientes do mergulho. Dados mostram que em apenas duas das 32 

comunidades lagosteiras do Estado, registraram-se 12 mortes de pescadores em dois anos 

decorrentes de doença da descompressão
(14)

. 

Prevalentemente, os pescadores acidentados estavam em profundidades entre 21 a 30 

braças ou 46,62 a 66,6 metros, além da presença de ocorrências em profundidades ainda 

maiores. Relato realizado pelo auditor fiscal do Trabalho no Rio Grande do Norte, em 2003, 

informa que a escassez da lagosta tem contribuído para que o trabalhador mergulhe em 

profundidades cada vez maiores. Embora a grande maioria dos mergulhos seja realizada a 30 

ou 35 metros de profundidade, há relatos de mergulhos de 80 metros, com uso exclusivo do 

nitrogênio. Para evitar os efeitos da narcose, em mergulhos superiores a 50 metros o 

nitrogênio deve ser substituído pelo gás hélio na mistura com oxigênio (heliox), mas isso não 

ocorre
(14)

.  
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Soma-se a gravidade de mergulhar tão profundamente sem o uso dos equipamentos 

adequados, o ritmo em que os mergulhos são realizados. Sobre esta questão, a literatura 

afirma que estes devem ocorrer, no máximo, uma ou duas vezes ao dia, seguidos de período 

de descanso adequado. No Litoral do Rio Grande do Norte, realizam-se mais de dez 

mergulhos individuais diários autodeclarados. A frequência é determinada pela necessidade 

de captura da lagosta, nunca pela segurança do mergulhador. O tempo de duração dos 

mergulhos também é excedido
(6,14)

. 

Destaca-se ainda que os agravos causados pelas práticas dos pescadores podem 

ocasionar uma série de demandas de cuidados intensivos, que são voltados para pacientes 

graves, resultando em um processo, muitas vezes, agressivo e doloroso, além de gerar altos 

custos e baixo percentual de recuperação total dos danos
(16)

. 

 

Conclusão 

 Por meio da caracterização da população de pescadores artesanais nas regiões 

litorâneas do Rio Grande do Norte, conclui-se que o mesmo sofre influência cultural, social e 

econômica, como uma justificativa para garantir, minimamente, o padrão familiar observado 

nesses contextos sociais. Destarte, pré-define as funções de cada membro desse grupo, onde o 

homem destina-se às atividades braçais e pesqueiras, enquanto que a mulher apresenta-se 

totalmente ausente dessa atividade, contribuindo apenas com a confecção de redes de pesca, 

tratamento do produto final da pesca, cuidados com os filhos e serviços domésticos.  

 O fator econômico se faz presente, de forma relevante, no sentido do limitado mercado 

de trabalho, sem outras perspectivas de emprego e renda nos municípios estudados. Com o 

potencial econômico gerado pela prática pesqueira, associado ao déficit financeiro desse 

grupo de trabalhadores, a produção nas atividades tende a intensificar-se em determinadas 

épocas. A partir disso, a carga horária de trabalho aumenta proporcionalmente, predispondo 

esses trabalhadores a riscos e agravos gerados pela prática em ambientes insalubres e sem 

suporte adequado. Diante desse contexto, a utilização correta de EPIs apresentou-se ausente 

em grande parte dos casos de acidentes.  

 Achados desta pesquisa corroboram com as suposições de que todos os aspectos 

verificados na prática desses pescadores determinam a exposição e o nível de agravos 

atribuídos aos pescadores estudados. Assim, a presença de óbitos e de lesões graves indicam o 

nível de exposição às quais os pescadores se encontram ou são submetidos. Porém, esse 

contexto impõe a eles a continuidade de seus hábitos, tendo em vista o prevalente baixo nível 
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escolar dos mesmos, suscitando na falta de conhecimento sobre os reais e potenciais riscos, 

ficando ainda presos às suas dificuldades financeiras e aos altos custos dos EPIs adequados. 
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RESUMO: Compreender as experiências, memórias, scripts e representações sociais da lesão 

medular para pescadores vítimas de acidentes por mergulho. Pesquisa exploratória, descritiva, 

com abordagem qualitativa, apoiada na teoria das representações sociais. Foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas com dez pescadores vitimados por lesão medular ocasionada por 

acidente de mergulho. As categorias ou scripts apreendidos sobre a lesão medular desses 

pescadores consideram-se no escopo desse estudo de modo particular de como ancoram e 

                                                           
1 Extraído da tese – Trajetória de vida dos pescadores vítimas de lesão medular por mergulho: 

experiências, representações sociais e estresse. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 
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objetivam as representações sociais: Categoria 1. Incapacidade na coordenação sensório-

motora da deambulação; Categoria 2. Ressignificação da deficiência e o sentido da 

dependência; Categoria 3. Autonomia e adaptação limitante. Os pescadores reelaboram sua 

compreensão da vida e de si mesmo de forma adaptativa ao novo contexto biopsicossocial. Na 

articulação entre os scripts e representações sociais considerou-se a interface entre cognição e 

saberes sociais, mediados pela memória ao reviver e recontar algo estranho que se tornou 

familiar em seu cotidiano. 

Palavras-Chave: Saúde do Homem; Acidentes; Traumatismos da Medula Espinhal; 

Mergulho; Enfermagem. 

 

ABSTRACT 

Understanding the experiences, memories, scripts and social representations of spinal cord 

injury to fishermen victims of accidents by diving. Exploratory, descriptive research with 

qualitative approach, based on the theory of social representations. Semi-structured interviews 

were conducted with ten fishermen victims of spinal cord injury caused by diving accident. 

The categories or seized scripts in spinal cord injury of these fishermen are considered in the 

scope of this particular study as anchor and aim the social representations: Category 1. 

Disability in sensorimotor coordination of walking; Category 2. Reinterpretation of disability 

and the sense of dependence; Category 3. Autonomy and limiting adaptation. Fishermen 

reconstruct their understanding of life and of itself adaptively to the new biopsychosocial 

context. On the relationship between scripts and social representations considered the 

interface between cognition and social knowledge, mediated by memory to relive and retell 

something strange that has become familiar in their daily lives. 

Keywords: Human Health; accidents; Injuries Spinal Cord; Scuba Diving; Nursing. 

 

RESUMEN  

La comprensión de las experiencias, los recuerdos, los guiones y las representaciones sociales 

de la lesión de la médula espinal a las víctimas de los accidentes de los pescadores por el 

buceo. La investigación exploratoria, descriptiva con enfoque cualitativo, basado en la teoría 

de las representaciones sociales. Las entrevistas semi-estructuradas a diez pescadores víctimas 

de lesiones de la médula espinal causadas por accidente de buceo. Las categorías o scripts 

incautados en lesiones de la médula espinal de estos pescadores se consideran en el ámbito de 

este estudio en particular como ancla y tienen por objeto las representaciones sociales: 

Categoría 1. Discapacidad en coordinación sensoriomotora de caminar; Categoría 2. La 

reinterpretación de la discapacidad y el sentido de la dependencia; Categoría 3. Autonomía y 

adaptación limitante. Pescadores reconstruyan su comprensión de la vida y de sí mismo de 

manera adaptativa al nuevo contexto biopsicosocial. Sobre la relación entre los scripts y 

representaciones sociales consideran la interfaz entre la cognición y el conocimiento social, 

mediada por la memoria para revivir y volver a contar algo extraño que se ha hecho familiar 

en su vida cotidiana. 

Palabras clave: Lesiones de la médula espinal, la rehabilitación, la representación; Salud de 

los hombres; Pesca; Accidentes, lesiones de la médula espinal, el buceo, la enfermedad de 

descompresión. 

 

INTRODUÇÃO 

A Lesão Medular (LM), de um lado resulta em significativas manifestações clínicas 

incapacitantes e permanentes que afeta a integridade anatômica, como impossibilidade de 



76 

 

 

 

andar, geradas por insuficiência parcial ou total do funcionamento da medula espinhal, 

decorrente de lesão. Do outro, as mudanças corporais e limitações de ações funcionais, 

pertinentes ao estado de deficiência, provocam reações sociais e psicológicas diversas na 

personalidade da pessoa comprometida pela LM.
1
 

A Representação Social (RS) e pessoal da deficiência adquire imagem e significado, 

algo próximo a uma espécie de lente pela qual o sujeito psicossocial é visto e enxerga seu 

mundo a partir da informação, campo representacional e atitude. Essas dimensões 

representacionais, frequentemente, estão impregnadas de estereotipias e preconceitos, de 

ambas as partes, pela simples inserção em um mundo social, participando da construção e 

manutenção das concepções, status e valores da sociedade.
2
 

A teoria das Representações Sociais trata da produção dos saberes sociais, os quais são 

compartilhados na cotidianeidade
3
. Centra-se na análise da construção e transformação do 

conhecimento social e intenta elucidar como a ação e o pensamento se interliga na dinâmica 

social, tornando o não familiar em familiar em seu repertório de crenças, valores, visão de 

mundo, sugerindo guias para compreender o mundo e a tomada de decisões, e assim, manter-

se inserido na dinâmica das sociedades contemporâneas.
3-5

  

A RS sempre será a representação de alguma coisa (objeto), de alguém (sujeito) e de 

um fenômeno (saberes e práticas sociais), na medida em que ancoram e objetivam as 

informações circulantes intermediados pela comunicação no interior de um grupo de 

pertencimento. Consistem em conhecimentos construídos pelas relações do homem com o seu 

contexto biopsicossocial, cultural, econômico, político, religioso e ético moral, uma forma 

particular do conhecimento cotidiano.
6
 

As sequelas decorrentes da LM são evitadas ou minimizadas com programa de 

reabilitação eficiente e participação efetiva de equipe multidisciplinar engajada, em especial, a 

enfermagem que presta o cuidado direto e indireto, visando o atendimento integral ao paciente 

e assegurando os serviços necessários para a continuidade do cuidado. Destaca-se que o 

trabalho do profissional de enfermagem não se limita apenas aos aspectos técnicos, mas, sim, 

às ações concretas, adotadas na solução de problemas do paciente.  

Nesta interface dos cuidados prestados inscritos no universo da reificação da ciência, 

evervesce e se acomoda no universo consensual dos pescadores pós acidente por mergulho, 

cujo projeto de vida, segue um curso não previsto e indesejado, porém, reordenador dos 

significados e imagens que farão da vida, a partir do evento traumático. Todos esses efeitos 
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são interligados em seu contexto biopsicossocial e interiorizados em seu sistema sócio-

cognitivo. 

Frente às reflexões sobre o processo de sofrimento do cuidar das pessoas com lesão 

medular, questiona-se: Quais as representações sociais das vítimas de acidentes de mergulho 

após a lesão medular? Nessa perspectiva este estudo objetivou apreender as representações 

sociais da lesão medular para pescadores vítimas de acidentes por mergulho.  

 

MÉTODO 

Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva e representacional de abordagem 

qualitativa apoiada na perspectiva moscoviciana
4
 da Teoria das Representações Sociais, 

embora encerre dados quantitativos para caracterizar os sujeitos. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob nº CAAE 

20818913.0.0000.5537, respeitando a Resolução n.466/2012
7
 do Conselho Nacional de 

Saúde/MS.  

Para seleção dos pescadores definiram-se os seguintes critérios de inclusão: 

maioridade civil, ambos os gêneros, diagnóstico de LM por mergulho na atividade da pesca, 

apresentar-se na fase crônica há três anos ou mais de diagnóstico e aceitar participar 

voluntariamente desse estudo, após ter assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE. Excluíram-se todos os casos não compatíveis com os critérios de 

inclusão. 

A composição da amostra do estudo, baseada nos critérios de saturação amostral, 

constou da participação de 10 pescadores vitimados por LM ocasionada por acidente de 

mergulho, após ser atingido o entendimento das homogeneidades, da diversidade e da 

intensidade de informações necessárias para o estudo.
8
 

Utilizou-se para a coleta de informações entrevista semiestruturada contendo questões 

fechadas sobre o perfil socioeconômico e clínico dos pesadores e duas questões norteadoras: 

Como era a sua vida antes da Lesão Medular? Como se sente nos dias atuais após o acidente? 

Ambas abrangem a problemática, as quais foram aplicadas nas residências dos pescadores na 

praia de Rio do Fogo, localizada no litoral Norte/Rio Grande do Norte, no período de outubro 

de 2013 a agosto de 2014 respeitando-se a disponibilidade de dia e horário de cada um. Todas 

as entrevistas foram gravadas em mídia digital, transcritas e, posteriormente submetidas a 

Análise de Conteúdo Temático e suas fases.
9 

E, em seguida, receberam o suporte 

informacional do software Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de 
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Texte (ALCESTE), considerado pioneiro no uso da informática na análise de conteúdo, criado 

na França na década de 1970.
9
 

O ALCESTE consiste num software que realiza a análise léxica das palavras de um 

conjunto de textos, reunindo as raízes semânticas por meio de classes, considerando a função 

de cada vocábulo dentro de um determinado texto.
9-10

 

Os dados referentes ao perfil sociodemográfico e clínico dos pescadores foram 

analisados pela estatística descritiva; para tanto utilizar o software Microsoft Excel 2007.  

 

RESULTADOS  

A população estudada compôs-se de 10 pescadores do sexo masculino, com média de 

idade de 55 anos, ensino fundamental incompleto (60,0%), seguido de ensino médio (20,0%) 

e não alfabetizado (20,0%); tinham como estado civil predominante a união estável (40,0%), 

seguido de casados (40,0%) e solteiros (20,0%). Dos participantes, 40,0% tinham filhos. Em 

relação ao exercício de atividade profissional, 40,0% estavam aposentados e os demais eram 

autônomos (40,0%) ou não exerciam qualquer atividade profissional (20,0%). A renda 

familiar da maioria dos pescadores (80,0%) era de um salário mínimo, onde (70,0%) residem 

em imóveis próprios e os demais convivem na residência de parentes. 

A altura da lesão mais frequente foi o segundo seguimento lombar L4 (60,0%) e em 

2,0% a lesão encontrava-se em T12, o que determinou em sua maioria paresia e parestesias 

em membros inferiores e alterações significativas da marcha.  A classificação sensorial e 

motora funcional foi avaliada pela escala de classificação da American Spinal Injury 

Association (ASIA) com classificação C em 70,0% dos casos.  

Quanto ao nexo causal da LM, predominantemente, acidente por mergulho totalizando 

100% das causas. O tempo de lesão variou entre três anos e seis meses a 20 anos. Dos 

entrevistados 20,0% concluíram o tratamento fisioterápico, os demais abandonaram esse 

tratamento pelos custos, necessidade de deslocamento e por sentirem pouco êxito com o 

tratamento. 

A análise das entrevistas sob a ótica da compreensão das Representações Sociais (RS) 

da LM permitiu a construção de três categorias, algo próximo a scripts de produção para a 

nova vida adaptada, os quais não são vivenciados por todos os pescadores entrevistados e que 

nem todos passam pelas dimensões roteirizadas, extraída de suas falas.  
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As categorias ou scripts apreendidos sobre a lesão medular desses pescadores 

considera-se no escopo desse estudo como modo particular de como ancoram e objetivam as 

representações sociais, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1. Categorias apreendidas sobre a lesão medular dos pescadores. Natal/RN-Brasil, 

2014. 

Categoria 1 

Categoria 2 

Categoria 3 

Incapacidade na coordenação sensório-motora da deambulação 

Ressignificação da deficiência e o sentido da dependência 

Autonomia e adaptação limitante.  

 

 

Incapacidade na coordenação sensório-motora da deambulação 

Explora as Representações Sociais (RSs) da incapacidade para andar de forma 

coordenada, por vezes se autodenominando de “aleijado” o que fragiliza a convivência em 

grupos.  

[...] A gente pensa que vai andar depois de tratar, mas depois vê que não tem jeito 

mesmo porque estamos “aleijados” [...] eu gostava muito de dançar, esse equilíbrio no meu 

corpo eu perdi, também não deu mais para jogar bola; correr também não corro mais e na 

época de inverno com qualquer resfriagem eu não posso andar, minhas pernas travam (P1). 

[...] Eu não sinto minhas pernas, pode até cortar que eu não sinto nada, está morta. 

Quando chove e o tempo esfria eu sinto choque nas minhas pernas e quando tropeço em uma 

pedra sinto meu corpo tremer todo, mas posso andar, só que tenho que puxar a perna morta 

que se arrasta na terra (P6). 

 

Ressignificação da deficiência e o sentido da dependência  

Enfatiza a ressignificação de deficiência quando vivencia a dependência ou não de 

outras pessoas. As falas dos pescadores expressaram o significado da deficiência como 

sinônimo de incapacidade para o trabalho com impostação firme e clara, definindo a 

dependência forçada pela limitação física e o estigma social diante da perda motora 

permanente, causada pela lesão medular.  
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[...] a gente não pode mais pescar com o mergulho que era o que sabíamos fazer e de 

repente somos taxados de “bichados” pelos outros companheiros de trabalho que rejeitam a 

gente e não chamam mais pro mar (P2). 

[...] eu sou feliz nada mudou em minha vida, só não posso pescar mais como antes no 

mergulho, mas hoje pesco com anzol e rede de pesca improvisado sentado em cima do barco 

com ajuda de amigos. (P3). 

[...] pesco também caranguejo na maré e posso sustentar minha família. Não sou 

invalido ou aleijado, só não posso pescar lagosta (P4). 

[...] ainda trabalho com a pesca. Não como antes mais... só mudei, continuo com a 

pesca, menos o mergulho, o mergulho não mais, eu pesco agora peixe voador com rede. Eu 

também trabalho fazendo e consertando redes de pesca (P5). 

 

Autonomia e adaptação limitante 

Configura a RS da concepção de autonomia, pela adaptação à sua nova situação e 

capacidade limitada de locomoção e incessante busca pela independência biopsicossocial a 

fim de pleitear, perante a sociedade, o direito à inclusão social. 

 [...] apesar de não sentir minhas pernas eu sei que elas servem para me ajudar a 

andar, não de forma coordenada mas elas me pertencem e complementam o meu corpo. 

Continuo sendo eu mesmo e estou preparado para continuar a trabalhar de forma digna 

(P7). 

[...] no início quando eu ia pra Cidade de Natal fazer fisioterapia ficava difícil de me 

locomover não dava para ir de ônibus, eu pedia favor pro prefeito que providenciava um 

carro da prefeitura para me transportar. Com o tempo vi que as sessões de tratamento não 

estavam servindo, então abandonei (P8). 

[...] Pra falar a verdade eu me sinto bem graças a Deus, apesar de não ter mais a 

saúde que tinha antes eu me sinto bem, já me acostumei [...] aprendi a me “virar” com tudo, 

a única coisa que eu não sei fazer é escrever uma carta; acostumei com a vida que tenho 

(P9). 

[...]dependendo de algumas pessoas eu sou capaz de fazer muitas coisas porque 

infelizmente eu sou dependente de pessoas, eu gosto muito de pescar, adoro pescar, mais eu 

não posso pescar sozinho, dependo das pessoas e tenho companheiros legais. Eu sou 

praticamente o mesmo pescador de antes (P10). 
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DISCUSSÃO 

Os processos sócio-cognitivos das representações sociais mediados pela ancoragem e 

objetivação são maneiras de lidar com a memória, com a interseção de ideias, pensamentos, 

sentimentos e emoções, além de conceitos e traços culturais. A ancoragem mantém a memória 

em movimento e a memória é dirigida para dentro, está sempre colocando e tirando objetos, 

pessoas e acontecimentos, que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. 

A objetivação, mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e 

imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior para fazer as coisas conhecidas a 

partir do que já é conhecido. 

De um lado, assenhora-se da diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em 

toda sua estranheza e imprevisibilidade. Do outro, intenta descobrir como os indivíduos e 

grupos podem construir um mundo estável, previsível a partir de tal diversidade. Neste 

estudo, a diversidade caracteriza-se pelo acidente de mergulho vitimizando os pescadores. 

O conceito de script é essencialmente uma metáfora para conceitualizar a produção da 

vida social. Do ponto de vista de suas funções aproximam-se do conceito de representações 

sociais
4
, ambos, scripts e representações sociais referem-se à modalidade de conhecimento 

prático, socialmente elaborado e compartilhado, constituindo simultaneamente sistemas de 

interpretações e de categorização do real, modelos e guias de ação.
11

  

Os participantes relataram o processo de transformação pessoal e social que 

vivenciaram pelas mudanças físicas que determinou mudanças de imagem corporal e 

desestruturação psíquica, com afastamento de “amigos” e dependência direta de familiares 

para sobrevivência. 

Para Moscovici
4
 o processo social no conjunto é um processo de familiarização pelo 

qual os objetos e o sujeito psicossocial vêm a ser compreendidos e distinguidos na base de 

modelos ou encontros anteriores. A predominância do passado sobre o presente, da resposta 

sobre o estímulo, da imagem sobre a realidade tem como única razão fazer com que ninguém 

ache nada de novo sob o sol. A familiaridade constitui ao mesmo tempo um estado das 

relações no grupo e uma norma de julgamento de tudo o que acontece. 

Do ponto de vista da incapacidade para andar de forma coordenada infere-se que essas 

mudanças refletiram na imagem e significados que possuem de si em decorrência dessa 

relação social e também sobre os modos atuais de viver e conceber o corpo na interação com a 

limitação de movimento.
12
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A avaliação sensitiva envolve testes de sensibilidade tátil, dor superficial, 

sensibilidade vibratória e propriocepção. Durante o teste dos reflexos, o examinador avalia 

arcos-reflexos involuntários, que dependem da presença de receptores aferentes, e uma série 

de influências moduladoras, provenientes de níveis mais elevados.
13

 

O deparar-se com a realidade determina revolta e confrontamento com o próprio corpo 

transformado, ocasionando desmotivação e descrença com relação à reabilitação. Essas 

respostas emocionais negativas, quando não controladas, podem gerar a ocorrência de estado 

de depressão nessas pessoas.
14

 

As representações sociais como uma maneira de pensar e interpretar a realidade 

cotidiana permitiu aos pescadores desse estudo, vitimizados por acidentes de mergulho, 

reelaboram sua compreensão da vida e de si mesmo de forma adaptativa ao novo contexto 

biopsicossocial.
6,11

 

Nesse sentido, as atribuições das representações sociais, buscam transformar aquilo 

que é desconhecido (não-familiar) em familiar, que em certa medida, dependem da memória. 

Juntem-se as experiências, portanto, ambas, experiências e memórias comuns, são dinâmicas 

e imortais, as quais possibilitam proteção de uma situação de penúria.
15

  

Na articulação entre os scripts e representações sociais considerou-se a interface entre 

cognição e saberes sociais. O primeiro segundo Abelson
15

 e Alferes,
16

 os scripts são estruturas 

cognitivas que organizam a compreensão das situações baseadas em acontecimentos. Segundo 

a Teoria das Representações Sociais, idealizada por Serge Moscovici, portanto, é uma teoria 

sobre saberes sociais.
3
  

Assim, do ponto de vista das dimensões constitutivas das representações infere-se que 

para estes pescadores vitimizados após mergulho e sequelados de LM detém informações 

sobre sua condição atual, na medida em que tornar-se “aleijado” trouxe para o seu sistema 

categorial algo estranho, a incapacidade na coordenação sensório-motora da deambulação, 

que a seu turno exigiu do mesmo uma “ressignificação” do projeto e produção da vida na 

condição da deficiência e o sentido da dependência, como algo compartilhado, para obter um 

grau de “autonomia”, tornando-se familiar o evento adverso em sua cotidianidade. Assim, 

mediado pelas informações e as atitudes, elementos constitutivos das representações sociais, 

emerge a “autonomia” como o campo representacional das mesmas, sugerindo que os 

mesmos situam-se suas experiências e memórias, ou seja, a compreensão de si, mediado pela 

ancoragem e objetivação, tornando as representações como polêmicas.  
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Não existe uma realidade objetiva a priori, mas sim que toda realidade é representada, 

quer dizer, reapropriada pelo indivíduo ou pelo grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo, 

integrada no seu sistema de valores, dependente de sua história e do contexto social e 

ideológico que o cerca 
(18)

. Portanto, os pescadores sabem sobre o que sabem, porque sabem 

de sua trajetória de vida na condição de sequelados, constituindo um conhecimento 

compartilhado para conviver com uma limitação motora (aleijado), o conviver com a 

dependência e a busca de sentido para tornar-se autônomo deste processo e produção da vida, 

com limitações. 

 

CONCLUSÃO 

Apreendeu-se as representações sociais da lesão medular para as 10 vítimas de 

acidentes por mergulho no litoral do RN, do Município do Rio do Fogo, a partir de categorias 

ou scripts apreendidos como modo particular de como ancoram e objetivam as representações 

sociais: na medida em que sabem sobre o que sabem, porque sabem de sua trajetória de vida 

na condição de sequelados, constituindo um conhecimento compartilhados para conviver com  

limitação motora (aleijado), o conviver com a dependência e a busca de sentido para tornar-se 

autônomo deste processo e produção da vida, com limitações. Estes reelaboram sua 

compreensão da vida e de si mesmo de forma adaptativa ao novo contexto biopsicossocial. Na 

articulação entre os scripts e representações sociais considerou-se a interface entre cognição e 

saberes sociais, mediados pela memória ao reviver e recontar algo estranho que se tornou 

familiar em seu cotidiano. 
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RESUMO 

Objetivo: descrever o nível de estresse em pescadores artesanais vítimas de lesão 

medular. Método: Estudo descritivo, seccional e quantitativo, realizado com 44 

pescadores vitimados por lesão medular nas praias do Litoral Norte do Rio Grande do 

Norte, mediante a aplicação do inventário de sintomas de estresse para adultos de Lipp. 

Analisaram-se os dados pela estatística descritiva. Resultados: A maioria dos 

pescadores (75,0%) apresentava sintomas de estresse, prevalecendo a fase de quase-

exaustão (33,3%), tendo como principais sintomas: insônia (95,5%) nas últimas horas; 

hipertensão (97,7%) na última semana; dificuldades sexuais e insônia, com o mesmo 

percentual (95,5%) no último mês. Discussão: A constatação da lesão medular gera 

conflitos relacionados à autoimagem, com consequente fragilização na estrutura 

emocional da vítima, favorecendo o estresse. Conclusão: Os profissionais da saúde 

devem promover estratégias técnicas, éticas e humanísticas capazes de minimizar os 

fatores relacionados ao desenvolvimento do estresse. 

                                                           
2
  Extraído da tese – Trajetória de vida dos pescadores vítimas de lesão medular por 

mergulho: experiências, representações sociais e estresse. Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 
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INTRODUÇÃO  

A Lesão medular (LM) constitui-se em condição clínica da medula espinhal, de caráter 

temporário ou permanente. De acordo com estimativas, no mundo existem cerca de 20 a 

40 indivíduos/milhão/ano com LM, sendo que o segmento proporcionalmente mais 

atingido se compõe por adultos jovens do gênero masculino. No Brasil, 130 mil indivíduos 

apresentam sequelas decorrentes desse evento(1). 

As principais características da LM decorrem de alterações motoras e sensitivas negativas 

e distúrbios neurovegetativos abaixo da lesão. Estatísticas mostram que as principais 

causas da LM são os acidentes e violência, destacando-se os ferimentos por armas de 

fogo (FAF), acidentes de carro, mergulho em águas rasa (MAR) e quedas(2). 

Algumas atividades laborais ou recreativas quando realizadas sem os devidos 

mecanismos de prevenção e proteção representam importante fator de risco para a 

ocorrência de LM, dentre essas se encontra a pesca artesanal, desenvolvida em regiões 

litorâneas. Os pescadores artesanais estão submetidos às condições precárias de 

trabalho, excesso de esforço físico e sem utilizar adequadamente os equipamentos de 

segurança se acidentam e morrem com frequência, sejam por doenças próprias do 

mergulho, como afogamento e naufrágio sejam por doenças descompressivas(3). 

A doença descompressiva (DDC) ocorre quando o mergulhador retorna rapidamente ao 

nível do mar. Conforme o mergulhador desce, a quantidade de gases dissolvidos no 

sangue, principalmente oxigênio e nitrogênio irá aumentando e quando a 

despressurização ocorre de forma brusca poderá ocorrer formação de bolhas de 

nitrogênio, que podem atingir órgãos vitais do corpo, ocasionando desde sintomas leves 

até graves, incluindo torpor, fraqueza e paralisia(4). 

Destaca-se que a substância branca da medula espinhal se apresenta especialmente 

vulnerável à formação de bolhas e o nitrogênio é altamente solúvel na mielina, 

acometendo, principalmente, a coluna torácica inferior, seguida pelas regiões lombar, 
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sacral e cervical. A LM desencadeada por esse tipo de DDC apresenta como sinais e 

sintomas mais comuns a dor lombar e parestesias que podem progredir para paraplegias 

ou tetraplegias, disfunção intestinal e vesical(4). 

A condição crônica gerada pelas sequelas da LM ocasiona perda social e econômica 

importantes, levando ao desencantamento pela vida, perda da capacidade laboral, 

impossibilidade parcial de locomoção e lazer, necessidade de adaptação e, em algumas 

situações, perda da autonomia, alterações da imagem corporal e, ainda, sentimentos 

negativos ambíguos entre o medo da deficiência permanente e da exclusão social, 

culminando em sintomas de estresse(5-6). 

A forma como cada um enfrenta estas complicações também depende da vida anterior, 

numa aproximação entre história de vida (laços familiares, história, educação e nível 

sócio econômico), com perspectivas de vida atual. Após a LM, a pessoa se depara com 

uma vida completamente diferente da anterior, com outros questionamentos e 

prioridades e, para vivê-la, se utiliza de todo arcabouço afetivo de sua história(6). 

Nesse sentido, o estresse emerge de forma processual em quatro etapas que se 

diferenciam pela sintomatologia. Na primeira, o organismo tem uma excitação de 

agressão ou de fuga ao estressor, que pode ser entendida como comportamento de 

adaptação. Na segunda, entendida como a fase de alerta, o organismo altera seus 

parâmetros de normalidade e concentra a reação interna em determinado órgão alvo, 

desencadeando a Síndrome de Adaptação Local (SAL), com manifestação de sintomas da 

esfera psicossocial, tais como: ansiedade, medo, isolamento social, oscilação do apetite e 

impotência sexual(7).  

Na terceira, o indivíduo encontra-se na fase de quase-exaustão, caracterizada por 

enfraquecimento da pessoa, a qual não consegue adaptar-se ou resistir ao estressor. Por 

último, ocorre a exaustão e o organismo encontra-se extenuado pelo excesso de 

atividades e pelo alto consumo de energia, ocorrendo a falência do órgão mobilizado na 

SAL, a qual se manifesta sob a forma de doenças orgânicas(7). 
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A partir desse contexto, considera-se essa investigação pertinente pela lacuna existente 

na literatura, no tocante às pesquisas referentes ao estresse sofrido pelas pessoas 

acometidas por LM, em especial ao pescador artesanal, que em geral, não tem direito ao 

seguro acidentário, pois a maior parte do trabalho artesanal ocorre no setor informal da 

economia e, desse modo, essa pessoa irá sobreviver sem assistência social, médica e 

hospitalar adequada e, assim, relegados à miséria e dependência familiar. Também é 

relevante pelo fato de a temática das pessoas com deficiência ser prioridade de pesquisa, 

segundo a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde(8).  

Considerando os interesses científicos e assistenciais vinculados à problemática da lesão 

medular, realizou-se essa investigação com o objetivo de descrever o nível de estresse 

em pescadores artesanais vítimas de lesão medular. 

 

MÉTODO 

Trata-se de estudo seccional, descritivo e quantitativo, realizado nas residências dos 

pescadores vitimados por LM nas praias do Litoral Norte do Rio Grande do Norte (RN), 

após uma consulta de dados nas colônias de pescadores das respectivas praias. A coleta 

dos dados se realizou no período de outubro de 2013 a agosto de 2014.  

A população compôs-se por todos os pescadores artesanais que sofreram LM por 

mergulho. Utilizou-se como critérios de inclusão: pescadores vítimas de LM por 

mergulho, ambos os sexos, maiores de 18 anos de idade e que aceitasse participar da 

pesquisa mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Da 

população de 49 homens pescadores vitimados, cinco se recusaram a participar do 

estudo, sendo a amostra composta por 44 sujeitos de pesquisa. 

Para a coleta dos dados, utilizou-se roteiro de entrevista estruturado, com a seguinte 

sequência: dados de caracterização sociodemográfica e relacionados a região medula 

acometida, além das sequelas apresentadas; aplicação do Inventário de Sintomas de 

Estresse para Adultos de Lipp(ISSL)(7), composto por lista de sintomas físicos e 

psicológicos agrupados em três quadros, cada quadro correspondendo a uma das fases 
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do Estresse. Esse inventário avalia a presença de estresse, assim como a fase em que a 

pessoa se encontra (alerta, resistência, quase-exaustão e exaustão) e o tipo de sintoma 

mais frequente (físico ou psicológico). 

O estudo foi previamente submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) e aprovado sob o Certificado 

de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 20818913.0.0000.5537 em atenção 

aos princípios éticos e legais estabelecidos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde. 

Procedeu-se à análise dos dados por meio da estatística descritiva, apresentando-os em 

forma de tabelas. Para tanto, utilizaram-se o software Microsoft Excel 2007 e o programa 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0). 

 

RESULTADOS 

A população estudada compôs-se por 44 pescadores artesanais do sexo masculino. A 

maior parte (53,6%) pertencia à faixa etária entre 41 a 50 anos de idade, com média de 

idades de 49,6 anos. A maioria tinha o ensino fundamental (68,2%) e eram casados 

(77,3%). Após a LM, a maior frequência exercia uma ocupação, trabalhando como 

autônomos em atividades pesqueiras ou artesanatos (52,3%), com renda familiar de até 

um salário mínimo (70,5%). O nível medular mais acometido foi a coluna torácica 

(41,8%), tendo como principal sequela a paraplegia (50,0%). Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização dos pescadores artesanais que sofreram lesão medular 

de acordo com a faixa etária. Natal/RN, Brasil, 2014. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PESCADORES 
ARTESANAIS 

Faixa Etária 

Total Até 50 

anos 

Acima de 

50 anos 

N n n % 

Escolaridade 
Não Alfabetizado 3 10 13 29,5 

Ensino Fundamental/Médio 12 19 31 70,5 
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Estado Civil 

Casado/União estável 13 21 34 77,3 

Solteiro/Divorciado 2 8 10 22,7 

Ocupação 

Com ocupação 7 16 23 52,3 

Aposentado 7 8 15 34,1 

Sem ocupação 1 5 6 13,6 

Renda familiar 
Até um salário mínimo 6 25 31 70,5 

Acima de um salário mínimo 9 4 13 29,5 

Nível medular 

acometido 

Torácico 9 14 23 52,3 

Lombar 6 13 19 43,2 

Cervical 0 2 2 4,5 

Sequelas 

Paraplegia 8 14 22 50,0 

Parestesias/dor/espasticidade 7 13 20 45,5 

Tetraplegia 0 2 2 4,5 

 

Na análise dos dados obtidos pelo Inventário de Stress para Adultos de Lipp (ISSL), 

observou no Quadro 1, que a maioria dos pescadores artesanais (75,0%) apresentou 

estresse, encontrando-se na fase de quase exaustão (33,3%). 

 

Quadro 1. Distribuição dos pescadores vítimas de lesão medular segundo a 

presença e a fase de estresse. Natal/RN, Brasil, 2014. 

 

Stress nos pescadores artesanais n % 

Presença (n= 44)  

Sim 33 75,0 

Não 11 25,0 

Fases (n= 33) 

Alerta 6 18,2 

Resistência 9 27,2 

Quase exaustão 11 33,3 

Exaustão 7 21,2 
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Com relação aos sintomas de estresse/ansiedade presentes nos pescadores nas últimas 

horas, observa-se na Tabela 2, que os mais presentes foram insônia (95,5%), 

taquicardia (93,2%), hipertensão e tensão muscular com o mesmo percentual (90,9%). 

 

Tabela 2. Distribuição dos pescadores vítimas de lesão medular segundo os 

sintomas de estresse apresentados nas últimas horas, de acordo com a faixa 

etária. Natal/RN, Brasil, 2014. 

 

Sintomas de estresse presentes nas últimas 

horas 

Faixa etária 
Total 

Até 50 
anos 

Acima de 
50 anos 

n n n % 

Insônia 
14 28 

42 95,5 

Taquicardia 
15 26 

41 93,2 

Hipertensão 
13 27 

40 90,9 

Tensão muscular 
14 26 

40 90,9 

Aperto dos dentes 
13 21 

34 77,3 

Mudança de apetite 
12 21 

33 75,0 

Diarréia passageira 
11 17 

28 63,6 

Dor no estomago 
6 14 

20 45,5 

Mãos e pés frios 
8 11 

19 43,2 

Muito suor 
4 6 

10 22,7 

Boca seca 
1 6 

7 15,9 

Respiração ofegante 
2 2 

4 9,1 

 

A Tabela 3 apresenta os dados referentes aos sintomas de estresse que os pescadores 

relataram ter apresentado na última semana. Observa-se que os mais presentes foram 

hipertensão (97,7%), pensar direto em um só assunto (88,6%) e diminuição do desejo 

sexual (88,6%). 
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Tabela 3. Distribuição dos pescadores vítimas de lesão medular segundo os 

sintomas de estresse apresentados na última semana, de acordo com a faixa 

etária. Natal/RN, Brasil, 2014. 

 

Sintomas de estresse presentes na última 

semana 

Faixa Etária 
Total 

Até 50 
anos 

Acima de 
50 anos 

n n 
n % 

Hipertensão 15 28 43 97,7 

Pensar / falar direto em um só assunto 13 27 40 88,6 

Diminuição do desejo sexual 14 26 40 88,6 

Formigamento de mão 14 25 39 86,4 

Problema de memória 13 26 39 86,4 

Dúvida de si próprio  12 27 39 86,4 

Cansaço constante 11 24 35 77,3 

Sensibilidade exarcerbada 12 23 35 77,3 

Problemas de pele 6 22 28 63,6 

Sensação de desgaste físico  12 15 27 59,1 

Mal-estar generalizado 8 18 26 56,8 

Mudança de apetite 11 13 24 54,5 

Tonturas 6 10 16 34,1 

Aparecimento de úlceras 4 8 12 27,3 

Irritabilidade excessiva 3 10 13 27,3 

 

Quanto aos sintomas de estresse apresentados no último mês, observa-se na Tabela 4, 

que os mais frequentes foram dificuldades sexuais e insônia, ambos com o mesmo 

percentual (95,5%); pensar/falar direto em um só assunto e pesadelos, com 88,6% 

cada. Outros sintomas relatados foram hipertensão e vontade de fugir de tudo, com 

percentuais iguais (86,4%). 
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Tabela 4. Sintomas de estresse apresentados no último mês, de acordo com a 

faixa etária. Natal/RN, Brasil, 2014. 

Sintomas de estresse/ansiedade presentes no 

último mês 

Faixa Etária 

Total Até 50 
anos 

Acima de 
50 anos 

n n 
n % 

Dificuldades sexuais 14 29 43 95,5 

Insônia 15 28 43 95,5 

Pensar / falar direto em um só assunto 14 26 40 88,6 

Pesadelos 14 27 41 88,6 

Hipertensão 14 25 39 86,4 

Vontade de fugir de tudo 13 27 40 86,4 

Impossibilidade de trabalhar 14 22 36 84,1 

Apatia 10 26 36 77,3 

Tontura frequente 14 21 35 75,0 

Angústia 10 24 34 75,0 

Cançaso excessivo 12 19 31 68,2 

Problema de pele 6 17 23 50,0 

Diarreia frequente 10 9 19 43,2 

Tiques 6 12 18 40,9 

Úlcera 4 10 14 31,8 

Irritabilidade 5 8 13 31,8 

Mudança extrema de apetite 2 9 11 27,3 

Perder senso de humor 3 8 11 22,7 

Excesso gases 1 3 4 11,4 

Estar muito nervoso 4 2 6 15,9 

Nauseas 0 1 1 2,3 

 

DISCUSSÃO 

A caracterização dos pescadores vítimas de LM adensa-se na literatura específica quando 

reforça que o perfil desses sujeitos se compõem, geralmente, por homens em idade 
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economicamente ativa, baixa escolaridade, baixa renda e que sofreram o agravo por 

Doença Descompressiva(4-9). A ocorrência de LM em faixa etária produtiva apresenta-se 

como importante problema de saúde pública, pois afeta a saúde, limita a capacidade 

profissional e cotidiana da pessoa, além de acarretar implicações sociais e econômicas 

tanto para o indivíduo como seus familiares e sociedade, exigindo aumento dos custos 

estatais com saúde, devido à necessidade de longo período de reabilitação(10). 

Quanto aos sintomas de estresse apresentados pela maioria dos pescadores, acredita-se 

que esse fato ocorra devido aos aspectos emocionais ocasionados pelo impacto da LM na 

vida de uma pessoa, que envolvem desde a hospitalização, interação com a equipe de 

saúde e demais pacientes, constatação do evento catastrófico até a geração de conflitos 

relacionados à autoimagem e consequente fragilização na estrutura emocional da vítima. 

Essas respostas emocionais variam de pessoa para pessoa, conforme características de 

personalidade, idade, momento emocional, condições familiares e socioculturais(10-11). 

Sabe-se que a maioria dos indivíduos acometidos por LM permanecem com dependência 

parcial ou total de outras pessoas, sendo considerado fator de estresse. Infere-se que as 

novas limitações o impede de executar muitas atividades que antes realizava de forma 

independente e autônoma. Equilibrar dependência e autonomia é uma linha tênue e se 

confunde com frequência nas relações sociais da pessoa com LM(11-12). 

Devem ser levadas em consideração, também, as mudanças nos hábitos de vida e a 

necessidade de deixar de fazer o que lhes proporcionavam prazer. Estando agora uma 

nova vida, com dificuldades e limitações decorrentes da lesão. Além da falta de 

realização pessoal, ocasionada pela privação do trabalho com a pesca, as dificuldades 

financeiras, decorrentes das sequelas físicas, preocupam sobremaneira esses homens, 

pois, geralmente, são casados, pais de família e sobrevivem com renda mensal de até 

um salário mínimo, em ocupações de remunerações incertas, levando-os a apresentarem 

sintomas de estresse pela incerteza do amanhã(12). 

Apesar da maioria dos pesquisados se encontrarem em nível elevado de estresse, 25,0% 

da amostra não apresentavam sintomas referentes a esse transtorno. Desse modo, 
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acredita-se que a imagem negativa atribuída a unidade corporal após a LM não é 

sentimento comum a todos os entrevistados, pois as reações são individualizadas de 

acordo com as experiências anteriores ao evento e conceito de si(6,9). A unidade refere-se 

à possibilidade de junção das variadas relações e experiências que se desenvolvem ao 

longo da vida, buscando sentido por meio da totalidade corporal e imagética de nós 

mesmos em constante modificação(6). 

As consequências da LM não se limitam à esfera motora, seus efeitos se estendem sobre 

praticamente todas as funções vitais do indivíduo. Determina inúmeras consequências 

para a pessoa, sua família, amigos e para a sociedade como um todo. Além dos custos 

emocionais incomensuráveis (6). 

Durante o período inicial, o indivíduo experimenta uma mudança drástica em quase todos 

os aspectos de sua vida. As respostas esperadas nesse período são as reações da pessoa 

frente a uma crise, que podem incluir breve período de ausência da realidade e 

anestesia, distúrbios do sono, do apetite, da digestão, tensão muscular, dores, ansiedade 

e depressão, problemas de raciocínio, julgamento e concentração, fuga do problema, 

preocupação, raiva, vergonha e culpa(6). Sintomas esses, presentes na maioria dos 

participantes do presente estudo.  

Observa-se que dentre os sintomas mais presentes nos pescadores nas fases 

pesquisadas (últimas horas, últimas semanas e último mês), encontra-se a hipertensão, 

insônia e dificuldades sexuais. As Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial IV 

confirmam que entre os vários riscos para hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

encontra-se o sedentarismo, o estresse, hábitos alimentares inadequados, o consumo de 

álcool e tabaco(13). A insônia é uma queixa presente em vários estudos realizados sobre o 

estilo e qualidade de vida de pessoas acometidas de LM(9-10,12). Logo, os expressivos 

percentuais de hipertensão e insônia auto-relatados são esperados, tendo em vista que 

75,0% dos participantes encontravam-se com nível elevado de estresse.  

A ocorrência de dificuldades sexuais nos sujeitos desse estudo se apoia na literatura 

científica quando afirma que a prática e a frequência sexual se reduzem após a LM. 



96 

 

 

 

Considera-se como um dos motivos para a sua ocorrência a orientação superficial que o 

paciente e sua parceira recebem sobre sexualidade e suas manifestações, dificultando o 

reajuste sexual do casal. Acrescenta-se, ainda, que a resposta erétil, muitas vezes, 

ocorre de forma insuficiente para experimentar o coito, e pode não surgir no momento 

desejado ou com duração suficiente. Esses fatores, junto com o medo de rejeição ou 

fracasso, contribuem para a redução da frequência e das dificuldades da atividade 

sexual(14). 

Desse modo, destaca-se que os pescadores vitimados por LM após o acidente por 

mergulho precisam de atendimento humanizado e multidisciplinar, pois, a partir do 

momento que se veem “deficientes” passam a vivenciar fortes tensões emocionais, 

sociais e físicas, geradoras de estresse(6,10-11,14). 

Investir na atenção ofertada a essas pessoas significa investir na melhoria da sua 

qualidade de vida. A equipe multidisciplinar, em especial o enfermeiro, deve traçar metas 

e objetivos que possam contribuir para a diminuição de fatores estressores, como 

engajá-lo como coautor de sua história cobrando dos gestores ações de saúde que 

favoreçam sua reabilitação, especialmente encaminhamentos, acompanhamento e custos 

no deslocamento para centros de reabilitação(5-6,9-10,14). 

 

CONCLUSÃO  

Constatou-se que a maioria dos pescadores apresentava estresse, encontrando-se na 

terceira fase, que é a quase exaustão.  

Quanto aos sintomas referentes ao stress, observou-se a prevalência de insônia, 

taquicardia e hipertensão nas últimas horas; hipertensão, pensar/falar em um só assunto 

e diminuição do desejo sexual na última semana; dificuldade sexuais, insônia e 

pensar/falar em um só assunto no último mês.  

A partir dos sintomas constatados ressalta-se a importância dos profissionais da saúde, 

em especial da enfermagem, de compreender as modificações trazidas com a deficiência 

adquirida advinda da LM, com o intuito de promover estratégias técnicas, éticas e 
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humanísticas capazes de minimizar os fatores relacionados ao desenvolvimento de 

ansiedade e estresse, tais como: escuta qualificada, acolhimento e humanização do 

ambiente de tratamento e reabilitação. 

Ademais, necessita-se ainda oferecer aos indivíduos os esclarecimentos sobre a LM, 

orientações sobre prevenção de sequelas, fortalecendo e favorecendo mudança de 

comportamento ajustada às limitações impostas pela LM, com vistas a melhorar a 

qualidade de vida desse homem. 
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5.4 ARTIGO 4 

 

Representações sociais de pescadores artesanais vítimas de lesão medular: repercussões na 

trajetória de vida
3
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RESUMO  

Objetivo: estudar as representações sociais da trajetória de vida dos pescadores artesanais com 

lesão medular vítimas de acidente por mergulho nas praias do litoral Norte. Método: estudo 

exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa, desenvolvido com 31 pescadores vítimas 

de lesão medular por mergulho nas praias do Litoral Norte/RN, entre outubro de 2013 a 

agosto de 2014, mediante entrevista semiestruturada. Empregou-se a análise lexicográfica e 

classificação hierárquica descendente dos textos (software ALCESTE). Os dados, analisados 

sob a ótica da compreensão das Representações Sociais permitiu a construção de sete 

categorias: tratamento: limitações e expectativas; lesão medular: o antes e o depois; 

aposentadoria: uma realidade ainda distante; deficiência: dependência, incapacidade e 

vulnerabilidade; fé: superação e autonomia; sentimentos do eu: perdas físicas e recomeço; 

vida e trabalho: impedimentos, planos e mudanças. Conclusão: Há premência de medidas de 

promoção, prevenção e reabilitação da saúde do pescador vítima de lesão medular, além de 

condições seguras e dignas de trabalho como compromisso das políticas de saúde para evitar 

esses agravos. 

Descritores: Acidentes por Mergulho; Pesca; Traumatismos da Medula Espinhal; Saúde 

mental; Mergulho; Saúde do Homem.     

INTRODUÇÃO 

                                                           
3
 Extraído da tese – Trajetória de vida dos pescadores vítimas de lesão medular por mergulho: experiências, 

representações sociais e estresse. Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, 2014. 
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A incidência de Lesão Medular (LM) anual varia no mundo, a exemplo de Portugal 

que apresenta taxas aumentadas, com 57,8/000, o Brasil que permanece com altos índices 

desses agravos, com 50/000 e menor incidência na China, com 8,4/000 habitantes, sem 

considerar as pessoas que morreram por esta causa
1-2

. 

Os problemas de saúde agudos e crônicos associadas às consequências da LM 

rotineiramente envolvem múltiplos sistemas orgânicos incluindo geniturinário, 

gastrointestinal, respiratório, epitelial, cardiovascular, nervoso autônomo, neuromuscular, 

bem como psicossociais
3
. 

O Estado do Rio Grande do Norte desempenha importante papel no cenário da 

atividade pesqueira no Brasil, a pesca artesanal se responsabiliza por cerca de 70% da 

produção total, a qual evidencia a importância socioeconômica que se traduz por produção de 

alimento e renda
4
. 

A atividade pesqueira exercida essencialmente por homens se configura como um 

desafio para a saúde pública nas faixas litorâneas, os quais vivem em situação de precariedade 

e perigo e convivem com acidentes e morte com regular frequência, seja por doenças próprias 

do mergulho, como afogamentos e naufrágios, seja por doenças descompressivas
5
.  

Como estratégia de suporte e assistência a essa demanda de homens expostos a riscos 

diversos, dentre outros agravos à saúde e vulnerabilidade de gênero dos trabalhadores do sexo 

masculino, o Ministério da Saúde implanta a partir de 2008, a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem que objetiva promover ações de saúde que contribuam para a 

compreensão dos contextos socioculturais e político-econômicos do gênero masculino, com 

vistas ao aumento da expectativa de vida e redução da morbimortalidade por causas 

preveníveis nesse grupo populacional
6
. 

Nesse contexto, encontra-se a LM, que constitui em condição clínica da medula 

espinhal, de caráter temporário ou permanente que afeta, predominantemente, adultos jovens 
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do sexo masculino em todo o mundo
3
. O Estado do Rio Grande do Norte, por ser área 

litorânea, favorece o acidente por mergulho, especialmente ao pescador por ser o mar seu 

ambiente de trabalho. 

Diante dessa problemática elaboraram-se os seguintes questionamentos: Como era a 

vida do pescador antes da Lesão Medular? Como se sente nos dias atuais após o acidente? 

Considera-se essa investigação pertinente pela lacuna existente na literatura, no 

tocante às pesquisas referentes às representações sociais da LM pelas pessoas vítimas desse 

agravo, em especial ao pescador artesanal, que resistem a precárias condições de trabalho, em 

que se prioriza mais a sobrevivência econômica do que a segurança e saúde, provavelmente 

devido o baixo nível de escolaridade e a dificuldade de acesso à saúde. Além disso, há 

dificuldade em discernir fatores nocivos e em realizar prevenção de seus agravos. 

Com respaldo nessas considerações objetiva estudar as representações sociais da 

trajetória de vida dos pescadores artesanais com lesão medular vítimas de acidente por 

mergulho nas praias do litoral Norte.  

MÉTODOS 

Estudo representacional sobre a vida dos pescadores vítimas de lesão medular no 

litoral do Rio Grande do Norte/RN. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), por meio do parecer nº 431.891, 

CAAE 20818913.0.0000.5537, em 27 de setembro de 2013, respeitado os preceitos da 

Resolução 466/2012/CNS. Utilizou-se a entrevista semiestruturada para coleta dos dados, no 

período de outubro de 2013 a agosto de 2014, totalizando 31 pescadores entrevistados 

gravadas em áudio digital, transcrito, codificado garantindo o anonimato e sigilo das 

informações.  

Definiram-se como locais da pesquisa no litoral Norte-RN as residências dos 

pescadores após informações obtidas nas colônias de nove praias: Caiçara do Norte, Rio do 
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Fogo, Zumbi, Pitangui, Touros, Maracajaú, Barra de Maxaranguape, São Miguel do Gostoso, 

Barra do Rio e Pititinga. Ressalta-se que as Colônias de Pescadores, as Federações Estaduais 

e a Confederação Nacional dos Pescadores foram reconhecidas, pela Lei nº 11.699, de 2008, 

como órgãos de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca. Essas colônias de 

pescadores pertencem às diversas Secretarias Municipais de Saúde adstritas ao distrito 

sanitário Norte.  

Participaram da pesquisa 31 pescadores cadastrados nas colônias de pescadores, 

acometidos por LM ocasionada por mergulho no litoral norte, mediante os critérios de 

inclusão: realizar atividade pesqueira, maioridade civil, sexo masculino, acidente de 

mergulho, diagnóstico de LM. Excluíram-se todos os casos não compatíveis com os critérios 

de inclusão. 

As respostas obtidas na entrevista em que se perguntou como era sua vida antes do 

acidente e como era depois, recebeu o suporte informacional do software Analyse Lexicale 

par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE), considerado pioneiro no uso 

da informática na análise de conteúdo, criado na França na década de 1970
7
.  

Esclarece-se que o ALCESTE depois de analisar lexicamente o vocabulário recorta o 

texto e gera as unidades de contextos elementares (u.c.e.) e a classificação hierárquica 

descendente e ascendente, expressas em cada classe. Os parâmetros de análise padrão são 

predefinidos pelo software e ALCESTE realiza duas classificações consecutivas para manter 

o mais estável, enquanto as classes em análise paramétrica, o usuário define seus próprios 

parâmetros e do tipo de classificação e, ainda que uma palavra é analisada quando presentes 

em pelo menos 4 u.c.e.
7
 

Para análise dos dados referentes ao perfil sociodemográfico e clinico dos pescadores 

utilizou-se a estatística descritiva, por meio do software microsofit Excel 2007. 
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RESULTADOS  

A população estudada compôs-se por 31 pescadores artesanais do sexo masculino. 

Pertenciam à faixa etária entre 41 a 50 anos de idade (53,6%), com média de idades de 50,2 

anos, com ensino fundamental (68,2%), casados (77,3%). Após a LM, a maior frequência 

exercia uma ocupação, trabalhando como autônomos em atividades pesqueiras ou artesanatos 

(52,3%), com renda familiar de até um salário mínimo (70,5%). O nível medular mais 

acometido foi a coluna torácica (41,8%), tendo como principal sequela a paraplegia (50,0%).  

O corpus gerado e executado pelo ALCESTE obteve aproveitamento de 95,1%, sete 

classes e 331 formas de unidades de contexto elementares (u.c.e.). As classes são definidas 

em função da ocorrência e da co-ocorrência das palavras, além de sua função textual
(7)

. Como 

artifício para a construção dos resultados e a compreensão na leitura, criou-se um sistema de 

correspondência nominal entre as classes geradas pelo ALCESTE e as categorias de análise.  

Esclarece-se que cada uma das classes corresponde a uma lista de categorias 

gramaticais de acordo com sua khi2 e eficácia na classe, onde: Khi2> 0 significa presença 

relativa na classe e na categoria; Chi2 <0 significa ausência relativa de uma categoria; Chi2 = 

0 significa que a presença da classe na classe não é significativa (Figura 1). Exemplifica-se a 

seguir, em que se destaca a u.c.e. formada pela Unidade de Contexto Inicial (u.c.i.), definida 

pelo pesquisador no preparo do corpus ao definir a Linha de Comando (texto de acordo com 

as exigências do software): uce n° 21  Phi = 0,14  (uci n° 1 :  *pesc_01 *id_04 *esc_01 

*estc_01 *tra_04 *toat_01 *pgt_01). 

Figura 1 – Divisão das unidades de contexto elementares e das palavras analisadas por cada 

classe do corpus dos pescadores sobre a lesão medular no litoral Norte/RN, 2014. 
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FONTE: dados obtidos por meio do ALCESTE 

 

Os dados submetidos à análise textual do ALCESTE, a partir de complexos 

cruzamentos estatísticos, geraram 07 classes, as quais foram submetidas à extenuante leitura 

flutuante de todo o corpus e em separado para cada uma das classes, auxiliado pela análise de 

conteúdo temática de Bardin
8
. Assim, categorizou-se conforme Quadro 1, a seguir: Categoria  

Quadro 1 – Correspondência entre a Classificação Hierárquica e o Sistema Categorial. 

Natal/RN, 2014 

Classe – 6 Categoria 1- Tratamento: limitações e expectativas 

Classe – 2 Categoria 2 - Lesão Medular: o antes e o depois 

Classe – 1 Categoria 3 - Aposentadoria: uma realidade ainda distante  

Classe – 3 Categoria 4- Deficiência: dependência, incapacidade e vulnerabilidade 

Classe – 4 Categoria 5 - Fé: Superação e autonomia 

Classe – 5 Categoria 6 - Sentimentos do Eu: perdas físicas e recomeço 

Classe – 7 Categoria 7 - Vida e Trabalho: impedimentos, planos e mudanças 

 

A organização de uma ou mais representações sociais apresenta uma característica 

peculiar, a de ser organizada em torno de um núcleo central, com dois ou mais elementos que 
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dão significado à representação, em perspectiva de abordagem estrutural do que é 

representado
9
. 

A Figura 2 exibe a análise de correspondência fatorial, ou seja, remete a formação do 

campo representacional dos pescadores acometidos por LM no litoral norte do RN. 

Constituída pelas abcissas x e y, horizontal e vertical, em quatro partes iguais de uma mesma 

imagem e uma distribuição espacial das categorias em seus respectivos quadrantes: superior 

direito e superior esquerdo (QSD e QSE), inferior direito e inferior esquerdo (QID e QIE), 

relacionadas às mudanças na vida desses homens pescadores após o evento (LM) por acidente 

de mergulho e expectativas frustradas de cura, constatação da dependência física. O seu 

conjunto semântico está localizado nas UCEs.  

 

Figura 2 - Esquema Figurativo e Conformação dos Quadrantes perante o Núcleo Central das 

Representações Sociais dos pescadores sobre a lesão medular no litoral Norte/RN, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:dados obtidos por meio do ALCESTE 

No QSE indicam os elementos que formam o núcleo central das representações 

sociais, encontra-se a classe 6, como: Categoria 1. Tratamento – Limitações e Expectativas. 

Nesta, estão presentes as raízes semânticas relacionadas a vivências da lesão medular após o 
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mergulho e lembranças do passado “eu fui” o que demonstra a situação atual de paraplegia e 

insatisfação com a assistência recebida no acompanhamento médico na Unidade Básida de 

Saúde (UBS) e tratamento de reabilitação, experiências, expectativas e limitações além de 

trazer reforço ao autocuidado e automedicação enquanto ferramenta estratégica no tratamento 

atual. Doravante, as classes equivalem-se as categorias de análise do estudo, numeradas 

sequencialmente. 

 Observa-se que o núcleo central e os elementos periféricos formam um X com os 

elementos intermediários. Analisam-se a partir do núcleo central, elementos periféricos e os 

dois conjuntos de elementos intermediários.  

(...) eu dizia para o doutor olha o meu caso, olhe minha situação (...) eu não posso trabalhar, 

eu sou deficiente (...) eu trabalhava com mergulho que é trabalho complicado (...) eu estou 

contando essa história aqui, e as vezes me dá até vontade de chorar, porque eu venci (...) 

porque eu vejo outras pessoas, eu vejo outras pessoas que faziam meu trabalho também, 

sabe, estão em, cadeira de roda (Pescador 1). 

(...) hoje se torna mais difícil o tratamento porque assim, fisioterapia não posso mais fazer 

por causa da minha anemia, vontade eu tenho de fazer, os meus tratamentos são coisas que 

não posso fazer como fazia antes (Pescador 9). 

No o QID localizam-se as classes 7 e 1, denominadas, respectivamente: Categoria 7. 

Vida e Trabalho –Impedimentos, planos e mudanças e Categoria 3 – Aposentadoria – uma 

realidade ainda distante. Esse quadrante diz respeito aos elementos periféricos das 

representações sociais. Neste quadrante, registram-se as formas de enfrentamento da situação 

com as afirmações: “eu posso”, “eu sei, “eu faço” “graças a Deus”; ou nas situações em que 

ocorrem, a união e presença dos familiares no tratamento expresso na emblemática afirmativa: 

“a gente faz”.   
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(...) eu deixei de pescar, agora estou vendendo artesanato até hoje, graças a DEUS sofrendo 

um pouquinho, mas é assim mesmo (Pescador 6).  

(...) me sinto bem, graças a Deus, embora eu tenha uma deficiência que eu não posso pegar 

peso, tem coisas que eu não posso fazer entendeu (Pescador 10). 

(...) quando eu fiquei doente eu voltei a andar e voltei a mergulhar (...) eu mergulhei por um 

tempo sabe, só que eu sentia muita dificuldade eu ainda dei muita produção mesmo depois de 

doente, peguei muita lagosta, só que eu senti que minhas pernas, elas não tinham mais aquele 

vigor para fazer o trabalho como antes mas precisa ganhar a vida emquanto esperava a 

aposentadoria (Pescador 10). 

O QSD pertencentes às classes 2, e 3, denominadas como: Categoria 2 – Lesão 

Medular – O antes e o depois e Categoria 4 – Deficiência – dependência, incapacidade e 

vulnerabilidade. Este quadrante indicam os elementos intermediários, é composto pelas 

unidades semânticas mais significantes, distribuídas pelo ALCESTE. 

(...) olhe minha situação, não sinto minha perna direita, e sinto “formigamento” também nos 

meus braços, não posso trabalhar, eu sou deficiente, eu trabalhava com mergulho (...) não 

posso ficar parado (...) tenho que trabalhar dobrado (Pescador 4). 

(...) minha vida era trabalhar, pescar, cuidar das minhas meninas, da minha mulher, (...) 

pronto, trabalhar, voltar para casa, saia para o mar, voltava para casa (...) minha vida era 

essa, só trabalhar (Pescador 4). 

(...) eu pescava, parei de pescar porque eu não aguentei mais pescar (...) já “tava” ficando 

muito pesado pra mim “viu”, aí parei de pescar (...), e agora eu compro um peixe do 

“fulano”, um peixe de “sicrano”, revendo e assim eu sobrevivo (Pescador 28). 

O QIE agrupa as classes 5 e 4 denominadas como: Categoria 6 – Sentimentos do Eu: 

perdas físicas e recomeço e Categoria 5 – Fé: superação e autonomia. Também, a exemplo do 

quadrante anterior diz respeito aos elementos periféricos das representações sociais. Exibe, 
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predominantemente, os termos pronunciados pelos pescadores a respeito de seus sentimentos 

e constatação da nova realidade e percepção de si (perdas físicas) que surgem sob a forma de 

desabafo repetitivo “eu me sinto”, revelando a dor silenciosa e ao mesmo tempo o paradoxo - 

o gostar de pescar e planos de ainda querer retornar a pesca artesanal de lagosta, dando 

suporte ao ideal de melhora e volta ao trabalho exibido no QID.  

(...) eu "cai" doente e continuei pescando entendeu? (...) mas só que hoje não mais mergulho, 

não mais, é só Rede (Pescador 7). (...) só a senhora vendo como é que é, barquinho 

fraquinho, as pessoas saem de cima da cama pra ir para um barco velho, fraquinho (...), 

colchão velho (...) correndo risco de vida chovendo não é isso? (Pescado 6). 

(...) hoje, graças a Deus, eu me sinto melhor que quando pescava (...) porque eu venho mais 

em casa né, fico mais com meus filhos e a mulher, antigamente eu vivia andando no meio do 

mundo que nem cigano. Pescador é que nem cigano, só vive andando (...)a gente pescou de 

Recife a Fortaleza 

(...) a gente andou nesse pedaço de chão todo (Pescador 30) [...]Graças a Deus dá pra ir 

levando... a gente não “vive” bem não... mais dá para ir levando (Pescador28). . 

Mediante esta linha de análise, os pescadores estruturam sua representação social em 

face da necessidade e da esperança por mudanças no tratamento de reabilitação a fim de obter 

autonomia para retornar as atividades laborais executadas antes do evento. A presença de 

familiares e amigos é uma constante, cristalizada pela tomada de posicionamentos e 

comportamentos por vezes fugaz de esperança, fé em Deus e no futuro mesclado por alguns 

momentos de desesperança e tristeza que se traduz em fácies de sofrimento/dor e choro fácil. 

Prosseguindo, eles buscam e acreditam que é preciso “mudar”, “lutar” e “mobilizar” 

caminhos e ações, para que haja a continuidade das atividades pesqueiras e superação das 

limitações e dos empecilhos detectados, a exemplo da continuidade em atividades correlatas 
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trabalhando como autônomos em atividades pesqueiras ou artesanatos para inserção no 

mercado de trabalho e da geração de renda para subsistência familiar. 

A ancoragem estabelece-se no desejo por mudanças relacionadas ao aumento de 

ajustes políticos na oferta de serviços de média complexidade nesses municípios para além da 

prevenção com atividades terapêuticas que proporcionem maior espaço, que “cheguem junto”, 

mobilizando esses usuários (pescadores), familiares, técnicos e comunidade. Essas mudanças 

objetivam o reforço e a estabilidade das melhorias nas condições de vida e saúde vivenciadas 

atualmente por meio do tratamento. 

No que se refere ao campo representacional, o núcleo central localizado no QSE 

correspondeu exatamente a uma expectativa de melhoria e êxito no tratamento médico, 

esperança concreta de futuro melhores condições de vida e saúde perante seu sofrimento e 

enfrentamento rumo a reabilitação “total”. 

Para melhor entendimento identifica-se no conjunto das falas dos pescadores 

impedidos de mergulhar pelas limitações físicas os recortes que ilustram e mais se aproximam 

das funções estabelecidas pelo sistema representacional
9-10

. A compreensão e a explicação da 

realidade são observadas nesses trechos das entrevistas: 

Para finalizar, a função justificadora permite o reposicionamento e o desenvolvimento 

do comportamento com novas perspectivas: 

 

DISCUSSÃO 

Este artigo integra um estudo inédito acerca da trajetória de vida dos pescadores 

vítimas de lesão Medular no Litoral do Rio Grande do Norte, em meio à organização e 

implementação de políticas de saúde eficientes e eficazes na prevenção, promoção e 

recuperação da saúde desses trabalhadores
11

. 
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Como estratégia e suporte teórico-metodológico, em reposta a essa inquietação, 

utilizaram-se a Teoria das Representações Sociais (TRS) e a Teoria do Núcleo Central (TNC), 

sendo a primeira entendida como “uma modalidade de conhecimento particular que tem por 

função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”, em que se 

produzem e se determinam comportamentos, definindo a natureza dos estímulos que nos 

cercam e nos provocam, e o significado das respostas a emitir
9
. 

A TNC proposta por Jean Claude Abric
10

 no ano de 1976 em complemento a 

formulação inicial da TRS, partir da concepção de campo representacional, enquanto 

dimensão proposto por Moscovici
(15)

. O autor
10

 sustenta a hipótese de que toda representação 

social está organizada em torno de um núcleo central e um sistema periférico. O núcleo 

central está relacionado à memória coletiva dando significação, consistência e permanência à 

representação, sendo, portanto, estável e resistente a mudanças. Nele encerram-se as 

dimensões constitutivas de uma representação social, ou seja, informações, campo 

representacional e atitude frente a um objeto, fenômeno representado
(15)

. 

Esse núcleo se compõe pelos elementos Intermediários e Periféricos. Esse núcleo é 

composto pelos elementos estáveis ou mais permanentes da representação social, sendo estes 

de natureza normativa e funcional. Os aspectos funcionais estão ligados à natureza do objeto 

representado e os normativos dizem respeito aos valores e normas sociais pertencentes ao 

meio social do grupo
11-12

.  

O sistema periférico responsabiliza-se pela atualização e contextualização da 

representação. Considera-se a periferia de uma representação social como um "para-choque" 

entre a realidade e um núcleo central que não muda facilmente
13

. 

Concorda-se que esta teoria seria capaz de proporcionar a compreensão da 

representação social dos pescadores na interface dos inúmeros prejuízos de ordem 

biopsicossocial que vivenciam após a LM. Nesse sentido, poderão fornecer subsídios para a 
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reflexão e orientação de prática dos profissionais de saúde, especialmente os da enfermagem, 

atuantes nas Unidades Básicas de Saúde, considerada a primeira porta de entrada desses 

pescadores após o acidente
6,15

. 

A representação social elaborada pelos pescadores vitimados por acidente de mergulho 

circula e reúne experiências, vocabulários, conceitos e recortes diversos de suas vidas, 

circunscrevendo a experiência do adoecimento e seu curso, a convivência com seus pares e 

familiares, estilo de vida e decisões afetadas, demandas do tratamento, confrontamento com o 

estar deficiente - o antes e depois da LM com percepções deformadas de si, a automedicação 

experimentada e difundida como imprescindível na vida desses homens e a esperança de que 

ainda há muito a ser feito, modificado, aperfeiçoado nas atividades propostas pelos SUS
6
. 

Os pescadores participantes relataram o processo de transformação pessoal, social e 

econômico-financeira que vivenciaram pelas mudanças físicas na imagem corporal e na 

desestruturação psíquica, com afastamento de “amigos” e dependência direta de familiares 

para sobrevivência. 

O processo social caracteriza-se por ser um processo de familiarização pelo qual os 

objetos e o sujeito psicossocial vêm a ser compreendidos e distinguidos na base de modelos 

ou encontros anteriores. A predominância do passado sobre o presente, da resposta sobre o 

estímulo, da imagem sobre a realidade tem como única razão fazer com que ninguém ache 

nada de novo sob o sol. A familiaridade constitui ao mesmo tempo um estado das relações no 

grupo e uma norma de julgamento de tudo o que acontece
9
. 

Por sua vez, o QIE intermedeia o campo representacional por meio de conteúdos 

semânticos mais flexíveis que interagem com o sistema central e o periférico, constituindo os 

elementos intermediários. As representações sociais como uma maneira de pensar e 

interpretar a realidade cotidiana permitiu aos pescadores desse estudo, vitimizados por 
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acidentes de mergulho, reelaboram sua compreensão da vida e de si mesmo de forma 

adaptativa ao novo contexto biopsicossocial
14-15

. 

A representação social e individual da deficiência torna-se uma espécie de lente por 

meio da qual o indivíduo é visto e vê o seu mundo. Essas percepções podem ser repletas de 

estereótipos e preconceitos de ambos os lados, como o indivíduo é um ser social, participando 

da construção e manutenção de conceitos, status e valores da sociedade
16

. 

O retorno à realidade, após a LM, expõe outros sentimentos relacionados à fragilidade 

e ao choque emocional, no decorrer dos dias vivenciados com a perda das funções motoras, 

sensoriais e autonômicas, o que configura a reação de negação frente a esses 

comprometimentos
17

. 

Esses fatores interferem na identidade e autoestima das pessoas, por não terem tido a 

chance de se preparar, de forma gradativa, frente às modificações ocorridas, e levam aos 

sentimentos mais fúnebres que os indivíduos podem apresentar. Essas respostas emocionais 

negativas, quando não controladas, podem gerar a ocorrência de estado de depressão nessas 

pessoas
17

. 

 

CONCLUSÃO 

A finalização do presente estudo permitiu aos pesquisadores vivenciar possibilidades 

infinitas de aprendizado na interação com grupos distintos de pessoas em situação de crise 

pessoal frente ao evento catastrófico da lesão medular, pelo qual estão vivenciando na medida 

em que recontam sua trajetória de vida, onde aspectos heurísticos e icônicos se manifestam na 

forma como representam o acidente de mergulho, a lesão medular e o reaprender a conviver 

com a diversidade, com restrição da autonomia e independência no gerenciamento da 

produção de sua vida. Nesse sentido, ressalta-se alguns traços comuns de identificação e 

autenticidade frente às reelaborações cotidianas. Portanto, para estes pescadores, infere-se 
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como sujeitos de um dado grupo, cujo pertencimento expressa o compartilhamento de uma 

trajetória de vida e a forma como se representam no contexto da pesca artesanal. 

Diante do cenário apresentado pelos pescadores artesanais, constata-se que há riscos 

relacionados ao ambiente por vezes insalubre e desconhecimento da importância da utilização 

correta de EPIs e pouca assistência por parte da rede de Atenção Municipal  representada 

pelas Unidades Básicas de Saúde - UBS dos municípios do RN que atravessam um momento 

de muitas dificuldades relacionadas à infraestrutura, falta de apoio, de valorização dos 

profissionais, de investimento financeiro, e, principalmente, de entendimento por parte dos 

gestores com relação aos riscos da pesca artesanal e sequelas e/ou complicações advindas da 

lesão medular ocasionada por mergulho. 

As representações sociais emanadas das falas relatadas neste estudo apresentaram as 

experiências com as limitações físicas e expectativas de aposentadoria, que configura-se como 

uma realidade distante dado as exigências impostas por nossas leis trabalhistas. 

Os principais dados obtidos nesta pesquisa revelam a necessidade premente e urgente 

de transformação no cuidado aos homens pescadores com vistas a prevenção de sequelas 

evitáveis, acompanhamento no processo de reabilitação e atenção psicossocial, para que, a 

partir dessa compreensão, os municípios possam dar um salto de qualidade nesse campo, no 

que concerne à eficácia e à eficiência de seus serviços de atenção integral ao homem pescador 

lesado medular vítima de acidente por mergulho. Apontam ainda, para a importância de 

investimentos na formação básica e capacitação a fim de dimensionar possibilidades de 

reinserção no mercado de trabalho após a LM com os potenciais remanescentes. 

As principais limitações do estudo relacionaram-se aos aspectos operacionais e 

logísticos frente a distância das praias para a capital, intempéries do tempo e problemas 

técnicos no manuseio do gravador que foi prejudicado pelo vento excessivo e regravações 

sucessivas, o que acarretou perda parcial de três entrevistas, sendo necessário sucessivos 
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retornos a fim de refazer novas entrevistas, ocasionando desgaste físico, mental e perdas 

monetárias, além de dificultar o acesso e nova abordagem ao pescador, assim como, 

permissão do mesmo para ser reentrevistado, optando-se por outro sujeito de pesquisa. 

Destaca-se, em forma de denúncia, uma outra limitação do conjunto de pescadores 

cadastrados nos sindicatos e nas zonas pesqueiras do estado, particularmente no litoral norte, 

diz respeito a recusa de informar, por exemplo o número do documento de identidade, 

alegando que haviam sido vítimas de pessoas criminosas que obtiveram seus documentos e 

fizeram empréstimos em dinheiro ilegal (sem o consentimento) dos mesmos. 

Embora este estudo não tenha a pretensão de abranger a imensa gama de 

possibilidades da experiência vivenciada pelos homens pescadores vítimas de lesão medular 

por acidente de mergulho nas colônias do litoral Norte/RN, avaliá-los a à luz das RS permitiu 

aos autores aflorar sentimentos e emoções contidos numa gama de comportamentos  

elaborados ao longo da vida,  prática profissional  e acadêmica, já que, o processo de cuidar, 

em muitos momentos, o profissional compartilha de fato o sofrimento do outro. 
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6.  CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa desdobrada operacionalmente em quatro artigos e uma produção 

técnica possibilitou maior compreensão sobre a trajetória de vida de homens pescadores 

vitimados por Lesão Medular(LM) nas colônias do litoral norte/RN. Dessa forma conclui-se 

que: 

A caracterização pessoal dos pescadores vítimas de LM por acidentes de mergulho, a 

maior parte pertence à faixa etária entre 41 a 50 anos de idade (53,6%), com média de idades 

de 50,2 anos, com ensino fundamental (68,2%), casados (77,3%). Após a LM, a maior 

frequência exercia uma ocupação, trabalhando como autônomos em atividades pesqueiras ou 

artesanatos (52,3%), com renda familiar de até um salário mínimo (70,5%). Os sinais e 

sintomas apresentados pelos pescadores que sofreram doença da descompressão, observa-se 

que prevaleceu a parestesia e dor nos membros superiores e inferiores, lesão medular, com 

ocorrência de óbitos de 25,0%. Pouco mais da metade dos pescadores fazia uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). No momento do acidente em que ocasionou a 

lesão medular, o pescador encontrava-se em profundidade do mergulho entre 21 a 30 braças. 

Quanto ao nível de estresse dos pescadores artesanais vítimas de lesão medular. A 

maioria apresentava estresse, encontrando-se na fase de quase exaustão, com sintomas 

prevalentes de insônia, taquicardia e hipertensão nas últimas horas; hipertensão, pensar/falar 

em um só assunto e diminuião do desejo sexual na última semana; dificuldades sexuais, 

insônia e pensar/falar em um só assunto no último mês.  

Analisou-se a compreensão das experiências, memórias, scripts e representações 

sociais da lesão medular para pescadores de acidente por mergulho, a entrevistas de dez 

pescadores sob a ótica da compreensão das Representações Sociais da lesão medular permitiu 

a construção de três categorias: incapacidade na coordenação sensório-motora da 

deambulação; Ressignificação da deficiência e o sentido da dependência e Autonomia e 

adaptação limitante. 

Quanto à representações sociais de pescadores artesanais vítimas de lesão medular, a 

análise de 31 entrevistas sob a ótica da compreensão das Representações Sociais da lesão 

medular permitiu a construção de sete categorias: tratamento: limitações e expectativas; Lesão 

Medular: antes e depois; Aposentadoria: uma realidade ainda distante; Deficiência: 

dependência, incapacidade e vulnerabilidade; Superação e aotonomia; Sentimentos do eu: 

perdas físicas e recomeço; Vida e trabalho: impedimentos, planos e mudanças. 
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O núcleo central da representação se encontra na primeira categoria pela expectativa e 

limitações no tratamento, enquanto os elementos periféricos na sétima e terceira categorias. A 

limitação física para as atividades da pesca e expectativa de aposentadoria é o elemento de 

maior destaque da estrutura. As representações sociais sobre a lesão medular se encontram em 

um momento de transição entre o antes e o depois com a atividade da pesca impedida e 

enfrentamento da situação com os potenciais remanescentes. A ancoragem estabelece-se no 

desejo por mudanças relacionadas a melhorias das condições de vida e saúde vivenciadas por 

meio da fé. 

Conclui-se esse estudo com o alcance dos objetivos, cuja temática é relevnte para a 

saúde pública de homens pescadores. Sugerem-se medidas de prevenção, promoção e 

recuperação da saúde do homem, pescador, além das condições de trabalho seguras, saudáveis 

e dignas como compromisso das políticas sociais e de saúde. Ousa-se inscrever os resultados 

da pesquisa no campo da Saúde do Trabalhador da Pesca, como um subsídio inicial para uma 

pretensa política pública, onde se articulam aspectos doutrinários e operacionais da saúde 

pública, saúde mental e saúde do trabalhador, na medida em que os quatro artigos resultantes 

desta tese revelaram aspectos complementares da pesca artesanal e seus pescadores. 
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7 RECOMENDAÇÕES PARA ENFERMAGEM NOS CUIDADOS A PESSOA COM 

LESÃO MEDULAR 

 

7.1 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO LESADO MEDULAR NO PRÉ-

HOSPITALAR 

 

O objetivo primordial da enfermagem deve estar centrado no cuidado junto ao 

paciente no sentido de prevenir, minimizar e limitar as possíveis sequelas. A enfermagem 

também deve atuar na perspectiva de educação e facilitação do processo terapêutico, 

favorecendo o desenvolvimento do autocuidado junto ao paciente, a família e a comunidade. 

A vítima de lesão medular encontra-se vulnerável devido ao evento e procura um 

vínculo afetivo e efetivo com algum profissional por necessidade de ter maior autonomia para 

progredir após o trauma, ou mesmo ter acesso a alguma tecnologia assistencial que possibilite 

melhorar sua qualidade de vida. É nesse momento que o profissional de enfermagem deverá 

somar esforços para traduzir e atender, da melhor forma possível, tais necessidades, que são 

sempre complexas, porém merecem ser captadas em sua expressão individual. 

Deste modo, compreende-se que cada ser é único, faz-se necessário abordar o 

paciente e família com bases em valores humanísticos e de sensibilidade, a fim de possibilitar 

a elaboração de um plano de assistência individualizado considerando todos esses aspectos 

ou pelo menos os que forem possíveis diante das circunstâncias.  

Esses inúmeros fatores podem interferir no êxito do tratamento e reabilitação do 

paciente acometido de lesão medular que dependerá do pronto e correto atendimento no local 

do acidente – que é a fase pré-hospitalar da assistência prestada – e no hospital, pela 

enfermagem e equipe multidisciplinar.   

Entende-se que a assistência prestada requer uma abordagem multidisciplinar, dado à 

maioria apresentar lesões associadas em múltiplos sistemas, evidenciando-se na fase inicial 

insuficiência respiratória, perda motora e sensorial. Ocorre também hipotensão arterial por 

perda de resistência periférica e vascular, perda do controle vesical e intestinal, 

desaparecimento da transpiração e do tônus vasomotor abaixo da lesão (FARO, 1996; 

ROQUE et al, 2013). Considerando essas manifestações toda a equipe de atendimento deve 

estar envolvida desde a fase aguda em ações que permitam, no futuro, a inclusão social e 

econômica do paciente com sequela de lesão medular. Este processo deve ser desenvolvido 

pelo atendimento simultâneo e integrado de diversos profissionais de saúde (BRASIL, 2013). 
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Para que a recuperação não seja ameaçada pelo desânimo, deve-se estimular, desde o 

início, a prática para o autocuidado. Também se faz necessário rígido programa fisioterápico, 

de acordo com a localização do trauma, exercícios de recuperação, condições de trabalho e 

bom suporte terapêutico, com o cuidado de procurar saber a ocupação anterior, e a aquisição 

de novas habilidades com as adequadas medidas de reabilitação e reintegração social. 

Após a abordagem da problemática gerada pela LM e na ausência de protocolos, na 

nossa realidade, que subsidiem com eficiência e eficácia a assistência a essas vítimas, 

considera-se fundamentais os dados focalizados na revisão bibliográfica para ajudarem o 

profissional de enfermagem a delinear a assistência que será prestada a esses pacientes.  

Para iniciar o atendimento, é imprescindível garantir a segurança da vítima, do 

socorrista e dos demais presentes, através de exame da cena do acidente e conhecimento 

prévio dos mecanismos de lesão. De posse destas informações, o socorrista estará mais 

embasado e seguro para iniciar o atendimento.  

As medidas iniciais devem ser tomadas com cautela para evitar o agravamento das 

lesões, principalmente nos casos de trauma de coluna cervical, quando, no caso de qualquer 

imprudência, pode causar a morte ou sequelas irreversíveis. Para tanto, considera-se o uso de 

colar cervical como conduta de extrema importância, uma vez que impede a flexão ou 

extensão do pescoço e consequentemente agravamento.  Concomitante à imobilização 

cervical, inicia-se a avaliação do nível de consciência, identificando-se e informando que há 

pretensão de ajudá-la, procurando sempre tranquilizar a vítima (FUNDACENTRO, 2013). 

Os cuidados iniciais devem obedecer as seguintes avaliações: 

 Reconhecimento de lesões e prevenção de traumas adicionais no transporte; 

 Considerar a presença de lesão da coluna vertebral e a manutenção da imobilização até 

definição diagnóstica, principalmente, em vítimas inconscientes. 

 Uso de opiáceos (sob prescrição) para alívio da dor e auxiliar na reversão de choque 

neurogênico.  

Após a abordagem inicial ou avaliação primária, onde são verificadas situações de 

ameaça à vida e a imobilização da coluna cervical com o uso de colar são passos gerais 

fundamentais para manter a vida do paciente, evitar ou diminuir as possíveis sequelas. Esta 

abordagem é realizada pelo ABCDE que obedece aos seguintes passos de acordo com o novo 

protocolo 2011 da American Heart Associaton: 

A – atendimento da via aérea e controle da coluna cervical 
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B – ventilação (breathing) 

C – circulação: com controle de hemorragia e perfusão 

D – disfunção neurológica (disability) 

E – exposição e ambiente 

A fase “A” (Airway) corresponde ao exame de permeabilidade das vias aéreas, 

realizado através do esboço de voz da vítima, pois se consegue falar com a presença de ar nos 

pulmões. A fase “B” (Breathing) significa a observação da presença de respiração 

espontânea, e, na sua ausência, inicia-se a respiração artificial através de equipamento 

específico (ambu) ou boca-boca, caso não disponha desse recurso.  

Concluídas as fases “A” e “B” começa a “C” (Circulation), que compreende o 

controle da hemodinâmica da vítima, com a finalidade de prevenir hemorragias e conferir a 

presença de pulso. No caso de vítima consciente, verifica-se de início o pulso periférico 

(radial, ulnar); em vítimas inconscientes, o pulso carotídeo ou femural. 

Após controle dos três primeiros níveis, passa-se para a avaliação neurológica “D”, 

analisando o nível de consciência através dos parâmetros da Escala de Coma de Glasgow 

(ECG). Detectado rebaixamento de consciência após o exame neurológico, atentar para 

reavaliação do ABC. 

A Escala de Coma de Glasgow (PHTLS, 2011) analisa o paciente nos parâmetros de 

abertura ocular, resposta verbal e motora. Para cada item, existe um valor de pontuação, de 

acordo com o tipo de resposta apresentada. No final da análise é possível obter a soma dessa 

pontuação que representa, quantitativamente, o nível de consciência.  

A ECG baseia-se em três parâmetros, facilmente compreendidos e aplicáveis à beira 

do leito (inclusive pelo técnico em enfermagem), constituído pela Abertura Ocular (AO), 

Melhor Resposta Verbal (MRV), Melhor Resposta Motora (MRM). Cada um deles 

compreende várias alternativas que vão desde a resposta normal, própria de pacientes sem 

distúrbios de consciência, até a ausência completa de resposta, indicativa das situações mais 

graves (Quadro 1) (PHTLS, 2011). 
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Quadro 4: Variaveis e escores avaliados na Escala de Coma de Glasgow. Natal/RN, 2014 

VARIÁVEIS ESCORE 

ABERTURA OCULAR 

Espontânea 

À voz 

À dor 

Nenhuma  

4 

3 

2 

1 

RESPOSTA VERBAL 

Orientada 

Confusa 

Palavras inapropriadas 

Sons incompreensíveis 

Nenhuma  

5 

4 

3 

2 

1 

RESPOSTA MOTORA 

Obedece comandos 

Localiza a dor 

Movimento de retirada 

Flexão anormal 

Extensão anormal 

Nenhuma resposta 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

TOTAL MÁXIMO: 15 TOTAL MINIMO: 3 

 

No atendimento inicial o transporte (em bloco) – Procedimento também considerado 

de extrema importância, imobilizar a vítima com colar cervical em tábua rígida, com a cabeça 

e o pescoço em posição anatômica com colar cervical; um membro da equipe deve assumir o 

controle da cabeça do paciente para evitar flexão, rotação ou extensão; para manter a tração e 

o alinhamento enquanto se aplica à tábua rígida ou a imobilização cervical, posiciona-se as 

mãos em ambos os lados da cabeça, sobre as orelhas; pelo menos quatro pessoas devem 

cuidadosamente posicionar a vítima na maca para remoção para o hospital (Figura 4). 

Figura 17 – Processo de transporte em bloco 

 

  Fonte: PHTLS, (2011), p.270. 
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Terminada a avaliação obtém-se um escore que vai de 15 a 3 pontos. Os extremos da 

escala, ou seja, valores próximos de 15 ou 3 pontos, caracterizam normalidade ou coma 

grave, respectivamente. Entretanto, nos dois extremos encontram-se vários graus que 

representam a transição entre o estado de consciência normal e o grau máximo de seu 

comprometimento. Em termos práticos, escore abaixo de 8 pontos corresponde ao estado de 

coma (PHTLS, 2011). 

Se o paciente estiver intubado, usar avalição clínica para respostas verbais da seguinte 

forma: paciente geralmente não responde (1), dúvidas sobre a capacidade de conversar do 

paciente (3), paciente parece ser capaz de conversar (5). Tentar avaliar o Glasgow na 

ausência de sedação. Se não for possível: avalia-se a Escola de Coma de Glasgow(ECG) e 

anotar que o paciente está sedado (MCWSAIN, 2007). 

Finalmente, na fase “E” da abordagem primária, a vítima será despida para detectar 

lesões associadas e neurológicas. Essa abordagem é fundamental para que sejam encontradas 

todas as lesões. (PHTLS, 2011). 

Nesta fase pré-hospitalar, a equipe de enfermagem deve reconhecer a importância de 

manter o alinhamento e imobilização da coluna vertebral do paciente, assim como o 

transporte até o hospital de referência. 

  É de fundamental importância que o profissional de enfermagem e a equipe que 

presta a primeira assistência tenham conhecimento do mecanismo de trauma para o êxito no 

atendimento inicial. O relato feito pela equipe de enfermagem pré-hospitalar deve esclarecer 

quanto ao tipo de acidente, como no caso de um acidente de carro, relatar posição em que a 

vítima foi encontrada, se foi ejetada do veículo, se usava cinto de segurança, se quebrou o 

pára-brisa com a cabeça e a face, presença ou ausência de paralisias, parestesias ou paresias, 

diminuição do nível de consciência, deteriorização do nível sensório motor, se houve casos 

de morte no acidente e o estado dos demais que estavam no evento (CAVALCANTE, 2003). 

A consideração mais importante da anamnese inicial é a do momento em que se 

instalam os sintomas neurológicos. Se forem imediatos, isto é, ocorridos no momento do 

acidente, significam que houve lesão irreversível. Em relação ao nível da lesão medular, defi 

ne-se como tetraplegia o acometimento de tronco, membros superiores e inferiores e 

paraplegia como o comprometimento de tronco e membros inferiores (BRSIL, 2013) 

Diante desses critérios, a conduta para estes pacientes requer uma abordagem 

multidisciplinar, pois a maioria apresenta lesões associadas em múltiplos sistemas, 
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evidenciando-se na fase inicial insuficiência respiratória, perda motora e sensorial (BRASIL, 

2013). 

Para todos os níveis de lesão medular se fazem necessárias prescrições de adaptações 

ambientais que se destinam a remover ou minimizar as barreiras e/ou favorecer a segurança e 

bom desempenho, tanto em ambientes domésticos quanto comunitários. A Diretriz de 

Atenção às Pessoas com Lesão Medular (2013) sugere modificações ambientais que visem 

garantir ao indivíduo com lesão medular o melhor desempenho possível em seu contexto 

social. 

A remoção de barreiras como degraus, terrenos irregulares, portas estreitas e grandes 

aclives ou declives, precisa ser providenciada para que o cadeirante tenha acesso irrestrito a 

todos os ambientes em casa ou no trabalho. As alturas dos elementos do banheiro e da 

cozinha e a disposição dos móveis e eletrodomésticos também podem ser modificadas, 

pensando em favorecer o alcance e facilitar a acessibilidade do mesmo. Barras de apoio 

podem ser disponibilizadas, tanto para facilitar as transferências quanto para garantir a 

segurança durante o banho e na fase de treino de marcha/marcha domiciliar (BRASIL, 2013). 

 

7.2 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO LESADO MEDULAR NO AMBIENTE 

HOSPITALAR 

 

No hospital, o ideal é que a admissão seja realizada pelo enfermeiro, e os 

procedimentos sejam executados pela equipe multidisciplinar. Os cuidados principais devem 

ocorrer simultaneamente, sempre obedecendo à ordem de prioridade. No caso da vítima 

receber um atendimento pré-hospitalar adequado, o mesmo chega ao hospital portando colar 

cervical e a imobilização deve ser mantida. Caso contrário, a instalação do colar e a 

imobilização com coxins ou sacos de areia tornam-se prioritárias. O alinhamento da cabeça e 

corpo deve ser mantido, pois uma posição incorreta da cabeça e/ou corpo prejudicará o 

retorno venoso cerebral (CAVALCANTE, 2014). 

A avaliação primária, tomando como base o ABCDE deve ser conduzida, seguida da 

avaliação secundária, como já foi descrita no atendimento pré-hospitalar. Estas condutas, 

quando usadas adequadamente, podem evitar ou minimizar as sequelas advindas do trauma, 

especialmente a morte das vítimas, que é a mais grave das consequências. 

A principal causa de morte durante a fase aguda na lesão medular é a insuficiência 

respiratória. Por essa razão, quando o paciente necessitar de suporte ventilatório mecânico, a 
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equipe de enfermagem deve estar atenta à higienização traqueobrônquica, evitando assim o 

acúmulo de secreção e consequentemente complicações pulmonares como atelectasias e 

infecções ou mesmo a morte por asfixia (MARROTA, 1986; SCLAUSER, 2007). 

 A aspiração de secreções das vias respirtórias, quando realizada, não deve exceder os 

15 segundos e precisa ser precedida de hiperoxigenação para evitar a hipóxia e hipercapnia, 

tão lesivas a esses pacientes, sabendo-se que este procedimento de aspiração traqueal pode 

estimular o nervo vago, causando bradicardia, podendo resultar em parada cardíaca. Dessa 

forma, a realização cuidadosa da aspiração é a melhor maneira de evitar ou minimizar as 

complicações e reações adversas (BOLTON, 1983; BRASIL, 2010). 

O controle das vias aéreas deve ser realizado com atenção e em equipe, observando-se 

a presença de alterações de sinais vitais e sinais sugestivos de broncoespasmos.  

Desde a fase pré-hospitalar, o exame neurológico é imprescindível a fim de 

determinar o nível de consciência e prognóstico avaliado através da Escala de Coma de 

Glasgow, se o paciente não estiver sedado. O exame neurológico simplificado é de 

fundamental importância para que possamos planejar e sistematizar a assistência de acordo 

com a necessidade de cada paciente (CAVALCANTE, 2003).  

A avaliação neurológica compreende cinco etapas: função cerebral, nervos cranianos, 

sistema motor, sistema sensitivo e reflexos (SMELTZER, et 2011). 

Na função encefálica avalia-se o aspecto e o comportamento do indivíduo. A 

observação da postura, dos gestos, da expressão facial e da atividade motora também propicia 

dados importantes. Os nervos cranianos costumam ser avaliados durante exames detalhados 

da cabeça e pescoço. Um exame detalhado do sistema motor inclui análise das dimensões, 

dos tônus e da força muscular, assim como da coordenação e do equilíbrio. A avaliação 

sensitiva envolve testes de sensibilidade tátil, dor superficial, sensibilidade vibratória e 

propiocepção. Durante o teste dos reflexos, o examinador avalia arcos-reflexos involuntários, 

que dependem da presença de receptores aferentes, e uma série de influências moduladoras, 

provenientes de níveis mais elevados (SMELTZER, et 2011). 

Estes dados subsidiarão a avaliação clínica, pois sabe-se que logo após a lesão 

medular ocorrem paralisia flácida, manifestações por atonia muscular e arreflexia tendinosa, 

anestesia superficial e profunda associada às alterações vasomotoras e disfunção vesical e 

intestinal (BRASIL, 2013). 

 É imprescindível o controle de drogas prescritas e infusões parenterais, monitorizarão 

de procedimentos invasivos, controle e acompanhamento de exames bioquímicos que devem 
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ser colhidos assim que possível à critério médico. O exame físico no momento da admissão 

do paciente à urgência deve ser rápido e sucinto a fim de detectar problemas urgentes 

associados; contudo, deve ser completo.  

O apoio emocional é fundamental em todas as etapas da assistência, tanto para o 

paciente como para os familiares e amigos (CAVALCANTE, 2003). 

Após a avaliação inicial faz-se necessária à determinação de lesões associadas e em 

outros sistemas. A presença de hipotensão arterial e bradicardia podem ser indicadores de 

choque neurogênico. A flacidez e perda de reflexos logo após o trauma sugerem choque 

espinhal (NETTINA, 2007). 

 Para transportar o paciente, transferir para maca ou mesa de exame e durante o exame 

físico, o alinhamento do paciente deve ser conduzido de modo eficiente, em bloco. Utilizar 

ambas as mãos, com gestos firmes, mas suaves, tentando evitar qualquer movimento brusco. 

Não tentar mover uma vítima cujo peso seja provavelmente maior que aquele que possa ser 

sustentado; neste caso, pedir ajuda aos outros socorristas e/ou a pessoas mais próximas 

devidamente instruídas sobre o procedimento. 

Sempre deve haver um só responsável pela ação, de preferência o mais experiente, a 

quem caberá à direção da manobra. Sua posição é junto à cabeça do paciente, local mais 

crítico, que é a coluna cervical. Se a vítima estiver consciente ou não, informá-la dos 

procedimentos a ser realizados, para que ela possa colaborar e não causar empecilhos. Além 

disso, se a manobra provocar exacerbação da dor, e esse sintoma indica que algo está errado, 

o movimento deve ser interrompido. É recomendado, assim, pequeno retorno no movimento 

de imobilização nessa posição (JUNIOR, 2013). 

Após a estabilização hemodinâmica e a realização de exames de imagens que venham 

a esclarecer o tipo de lesão e a sua gravidade, são estabelecidas as condutas médicas que 

podem ser clínicas ou cirúrgicas, visando a estabilização e descompressão da medula espinhal 

(PHTLS, 2011).  Quanto a descompressão da medula na fase de choque medular atentar para 

a estabilização neurológica e hemodinâmica do paciente para, posteriormente, realizar a 

fixação da coluna (BOLTON, 1993).  

Esta descompressão pode ser realizada por meio da tração transcutânea com uso de 

mentoneira e pesos ou pela tração transesquelética. A tração transesquelética de Gardner-

Wells e a Crutchfield e Vinke são as mais usadas para a redução, estabilização e alinhamento 

da coluna e conseqüentemente a descompressão (CINTRA, 2003). 
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Os principais objetivos da utilização de tração são: aliviar a dor e assegurar repouso 

do músculo contraído; promover separação das superfícies articulares, em um certo grau; 

prevenir ou corrigir deformidades; manter ou recuperar o alinhamento do segmento ósseo, e 

manter ou recuperar o comprimento de um membro (BRASIL, 2012). 

A estabilização do segmento vertebral lesado por meio da instrumentação e artrodese 

tem permitido a restauração imediata da estabilidade vertebral e a manutenção do 

posicionamento do enxerto ósseo enquanto ocorre a consolidação da artrodese (DEFINO, 

2007). 

Segundo Porto et al (2010) A tração halocraniana como método de tração pré-

operatória permite correção gradual das deformidades, reduzindo as complicações de um 

procedimento corretivo agudo. As vantagens da tração são: menor solicitação mecânica 

submetida à interface osso-implante no momento da cirurgia definitiva por ser realizada em 

uma curva de menor valor angular e, uma vez que o paciente se encontra alerta durante o 

período de tração, possibilidade de avaliação contínua dos sintomas neurológicos, permitindo 

intervenção imediata, na eventualidade de sua ocorrência (SPONSELLER, 2008). 

A tração craniana ou halocraniano requer cuidado especial, incluindo o tipo de cama, 

posicionamento e manutenção. A cama ortopédica deverá ter trave transversal colocada na 

cabeceira pelo lado externo, com roldana fixa no meio dessa trave; o colchão deve ser firme e 

menor que o estrado do leito, deixando um espaço para posicionar a cabeça com o 

halocraniano sem atrito e em posição correta (KNOBEL, 2006). 

O intuito do halo gravitacional é promover a correção cirúrgica das deformidades 

vertebrais, das mais diversas patologias, de maneira mais segura, obtendo resultados 

similares (SPONSELLER, 2008). São necessários cuidados com a limpeza dos pinos do halo 

craniano e a manutenção do aparelho, observando-se a presença de alterações em sua volta, 

tais como secreções, hiperemia, edema e odores desagradáveis.  

O processo ideal de tração cervical é por meio de um aparelho de Vinke, que, depois 

de ter sido devidamente raspada a cabeça, é colocado com anestesia local. A tração pode ser 

mantida com o paciente em posição horizontal, oblíqua ou vertical. A intervalos semanais, 

devem ser repetidas as radiografias da coluna cervical, a fim se ser documentada a redução, 

isto é, o alinhamento (GREVE, 2001). 

Após a instalação da tração, o paciente permanecerá por algum tempo dependente da 

enfermagem. E estando em uso de tenazes de Crutchfield, a enfermagem deve obter 

orientações adequadas antes da mobilização. A cabeça nunca deve ser fletida para frente ou 
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lateralmente e deve ser mantida alinhada com o eixo da coluna cervical. O movimento deve 

ser suave, certificando-se que o ombro gire junto com a cabeça e o pescoço. Um enfermeiro 

deve apoiar a cabeça; um segundo, apóia os ombros; e o terceiro, apóia os quadris e pernas 

(PAVELQUEIRES, 1997; BRASIL, 2013). 

Dessa forma, o enfermeiro e sua equipe precisam ter conhecimento de como se 

dinamiza o processo do cuidar a partir das ações específicas, iniciadas com objetivos 

estabelecidos. E, com a sua implementação, a partir deste conhecimento, terá plena 

consciência de qualquer fato situacional advindo de situações inusitadas que possam interferir 

na escolha alternativa. 

Diante das alterações oriundas do comprometimento neurológico, as situações de 

paraplegia e tetraplegia se constituem, ainda, num desafio para o enfermeiro, considerando a 

sua importância na prevenção de sequelas e reintegração da vítima de lesão medular no seu 

contexto social. 

Essas situações tornam o paciente lesado medular dependente total ou parcial da 

assistência de enfermagem, sendo imprescindível à mudança de decúbito a fim de prevenir as 

úlceras de pressão e complicações pulmonares, tais como atelectasias e acúmulo de secreção 

pulmonar. Esta mobilização deve, de preferência, ser realizada a cada duas horas, respeitando 

o alinhamento corporal apropriado, ou seja, mobilização em bloco e utilização de coxins e 

órteses para manter os pés elevados e assim para prevenir a queda plantar; para tanto, fazer 

uso de um suporte adequado ou mesmo o próprio sapato do paciente. 

Antes da mudança de decúbito, a enfermagem deve atentar para os níveis de pressão 

arterial desses pacientes, pois alguns podem apresentar hipotensão por perda do controle 

simpático da atividade vasoconstrictora periférica.  

As pessoas com LM apresentam vulnerabilidade para complicações, como intestino 

neurogênico, dor neuropática, espasticidade, úlceras de pressão, e problemas do trato 

urinário, associados a bexiga neurogênica (VIEIRA et al., 2014). Essas complicações 

urológicas explicam a maioria dos índices de morbidade e de 10% a 15% das mortes nessa 

população. Nesse contexto, espera-se que o enfermeiro tenha conhecimento sobre as 

complicações urológicas em pacientes com lesão medular e atue como um elemento essencial 

na equipe de saúde durante e após o processo de reabilitação (FONTE, 2008). O intestino 

deve voltar à sua atividade normal na primeira semana. 

Quando na presença do íleo paralítico o paciente pode apresentar vômitos e aspiração. 

Todos aqueles com traumas agudos devem submeter-se à descompressão gástrica pela 
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colocação de sonda nasogástrica. Se o íleo paralítico for prolongado, poderá responder a 

metoclopramida. Emergências abdominais, que se desenvolvem em 24 horas após a lesão, 

geralmente são devido a trauma e faz-se necessária lavagem peritoneal para estabelecer a 

presença de sangramento gastrintestinal que é uma complicação precoce e comum (GREVE 

et al., 2001).  

A importância da reeducação quanto à reabilitação intestinal e vesical como proposta 

de reorganização e planejamento para essa nova realidade. Portanto, esse aspecto deve ser 

incorporado pelo lesado medular em forma de estratégias que facilitem o aprendizado e 

treinamento do paciente através de linguagem acessível que aborde a importância do 

autocuidado para o favorecimento da eliminação fecal e vesical satisfatória (GREVE et al., 

2001).  

A preservação da função renal é o principal objetivo do tratamento urológico desses 

pacientes. A micção normal envolve complexos mecanismos de integração do sistema 

nervoso autônomo (involuntário) e piramidal (voluntário). O ciclo normal de micção deve 

permiti r armazenamento de urina, percepção de bexiga cheia e eliminação voluntária com 

baixa pressão vesical. Para o esvaziamento vesical adequado, deve haver relaxamento 

voluntário do esfí ncter em sincronia com a contração do detrusor (involuntária). Se o 

relaxamento do esfí ncter externo não é possível e ocorre contração involuntária do detrusor, 

há aumento da pressão intravesical com risco de refl uxo vésico ureteral e falência renal a 

longo prazo por obstrução pós-renal (BRASIL, 2013). 

O autocateterismo intermitente é uma técnica de esvaziamento vesical através da 

introdução de um cateter uretral de calibre apropriado, utilizando técnica asséptica, realizada 

pelo paciente após orientação específica feita pelo enfermeiro. Inicialmente, o paciente é 

orientado, considerando seu nível de entendimento, estilo de vida, condições sociais e 

econômicas, quanto à fisiologia miccional e alterações decorrentes da lesão medular, 

cuidados de higiene íntima e das mãos, manuseio de material estéril e limpo, passo a passo do 

procedimento, facilitando assim, a compreensão dos benefícios dessa técnica (ASSIS, 2011). 

A autocateterização promove independência, resulta em poucas complicações e reduz 

a morbidade associada ao uso prolongado de um cateter de demora. Apresenta custo baixo e 

tempo para realização curto, podendo ser feito em diversos lugares, pelo próprio paciente ou 

por um cuidador. Para a capacitação do paciente é importante a utilização de diário onde são 

registrados os horários de cateterização, volume urinário e características da urina (ASSIS, 

2011) 
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A importância da mensuração do volume urinário drenado, como parâmetro para 

definir o intervalo das cateterizações. Se o volume residual for maior do que 250 ml fazer 

cateterismo vesical intermitente a cada 6 horas, e à medida que diminuir o volume drenado o 

intervalo do cateterismo será aumentado, podendo diminuir o número de cateterismo por dia 

até torna-lo livre do mesmo (FARO, 1996; CAVALCANTE, 2003). 

Além dos tópicos já discutidos, um dos aspectos fundamentais da abordagem 

terapêutica direcionada pelo enfermeiro a estes pacientes é a conscientização precoce do 

paciente e da família sobre a natureza da lesão, o caráter geralmente irreversível do quadro, 

os objetivos do tratamento, as possíveis complicações e os planos e perspectivas de 

acompanhamento, após a alta, para minimizar as consequências advindas da lesão medular e 

suas limitações. Esses fatores intensificam a confiança no tratamento, por parte do paciente e 

equipe, o que é essencial em qualquer terapia. Dessa forma, a intervenção de enfermagem 

orientada e direcionada como estratégia para favorecer o aprendizado do paciente e família 

para o autocuidado nas várias necessidades afetadas são imprescindíveis. 

Com relação ao paciente de sofreu lesão medular por Doença da Descompressão o 

cuidado de enfermagem durante as sessões de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) 

compreende, em regra, a orientação sobre as medidas de segurança do mergulho, 

acompanhamento e observação durante a realização do tratamento de OHB (ALCANTARA, 

et al, 2010) em cumprimento das tabelas de tratamento a seguir:  

Quadro 5: Cuidados de enfermagem no pré, trans e pós sessão de Oxigenoterapia 

Hiperbárica (OHB). Natal/RN. 2014. 

Cuidados de enfermagem 

no pré-OHB 

Cuidados de enfermagem 

no trans-OHB 

Cuidados de enfermagem 

nos pós- OHB 

Preparar o ambiente 

terapêutico e o paciente, de 

modo a garantir segurança e 

conforto coletivo durante o 

tratamento 

Viabilizar a adaptação do 

paciente ao ambiente 

hiperbárico, permitindo que 

o mesmo cumpra o tempo de 

tratamento protocolado 

Tomar providências como: 

recolher os rabichos e 

colocá-los nos devidos 

lugares para pronto uso dos 

pacientes da próxima sessão 

Promover um ambiente 

terapêutico limpo, 

organizado e confortável. 

Pressurizar e despressurizar 

o vaso de pressão com uma 

velocidade compatível com 

aquela necessária para que 

os pacientes se adaptem, 

através das manobras de 

equalização 

Verificar se houve 

esquecimento de algum 

objeto pessoal por parte dos 

pacientes para entregá-lo. 

Checar o funcionamento dos 

equipamentos de fonia e 

daqueles que controlam 

Observar e detectar sinais de 

dificuldade de compensação 

das cavidades aéreas por 

Informar ao guia da próxima 

sessão qualquer problema 

técnico que tenha ocorrido 
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temperatura, umidade, 

iluminação e concentração 

de oxigênio no interior da 

câmara hiperbárica 

parte do paciente, devendo, 

caso ocorram, orientá-lo 

prontamente, de modo a se 

obter a equalização destas 

cavidades. 

ou que preveja acontecer. 

Avaliar o material de 

composição das vestimentas 

dos pacientes, permitindo 

apenas o uso de roupas 

confeccionadas a base de 

fibras naturais (algodão ou 

linho). 

Solicitar ajuda do médico 

responsável caso observe a 

incidência de sinais e 

sintomas adversos ao 

tratamento 

Auxiliar os pacientes na 

saída da câmara. 

Conferir os objetos que estão 

sendo levados para dentro da 

câmara, não permitindo a 

entrada de pacientes 

portando quaisquer 

elementos que sirvam de 

fonte de ignição na presença 

de oxigênio. 

Prover meios de 

entretenimento para os 

pacientes durante o 

tratamento. 

Verificar sinais vitais 

quando for necessário. 

Solicitar a remoção de 

materiais como graxa, óleo, 

gordura, álcool e outros, 

caso estejam presentes na 

pele 

Prover ambiente confortável 

e seguro, através do 

monitoramento da 

temperatura e umidade 

relativa do ar atmosférico 

dentro da câmara, boa 

acomodação dos pacientes, 

minimização dos ruídos com 

música ambiente neutra, 

mostrar-se solícitos para que 

o paciente se sinta à vontade 

para informar suas 

necessidades e queixas. 

Atender solicitações dos 

pacientes 

Desinsuflar os cuffs dos 

tubos orotraqueais e de 

traqueostomia, preenchendo-

os com água destilada; 

preencher drenos e cateteres 

com soro fisiológico 0,9% 

ou água destilada. 

Prover o atendimento das 

seguintes necessidades 

básica de sede, dor lombar, 

eliminação fisiológica, 

comunicação e 

entretenimento. 

Auxiliar, quando necessário, 

no transporte dos pacientes 

que fazem uso de maca ou 

cadeira de rodas. 

Intervir prestando os 

cuidados básicos 

necessários, até que o 

médico interceda lhe 

orientando, ou através da sua 

intervenção direta, quando 

ele se insere na câmara e 

passa a atuar no paciente. 

Intervir prestando os 

cuidados básicos 

necessários, até que o 

médico interceda lhe 

orientando, ou através da sua 

intervenção direta, quando 

ele se insere na câmara e 

passa a atuar no paciente 

Permitir-lhe estabilidade 

geral para retornar ao seu 

local de origem. 
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7.3 PROCESSO DE CUIDAR EM ENFERMAGEM  

 

Para realizar o cuidado as vitimas de lesão medular de forma sistemática, o 

enfermeiro, como membro integrante da equipe multidisciplinar, utiliza conhecimentos que 

possibilitam a busca de resolutividade às respostas dos fenômenos de saúde apresentados 

pelos pacientes vítimas de lesão medular, definidos pelo Internacional Council of Nurses II 

como aspectos de saúde relevantes à prática de Enfermagem (CAFER, 2005; ICN, 2009; 

ANDRADE, 2013). 

Quadro 6: Diagnósticos e prescrição de enfermagem aplicáveis à pessoa com lesão medular. 

Natal/RN. 2014. 

Diagnóstico de enfermagem Prescrição de enfermagem 

Padrões respiratórios ineficazes relacionados 

com a debilidade/paralisia dos músculos 

abdominais e intercostais e dificuldade de 

expectorar as secreções. 

Promover a respiração e a limpeza adequada 

de vias aéreas, manter suporte ventilatório 

adequado, monitorar sinais vitais e saturação 

de O2: oximetria de pulso e gasometria. 

Observar broncoespasmos e pneumotórax, 

cautela na aspiração orotraqueal, pois pode 

estimular nervo vago (bradicardia e PC) 

Promover umidificação e hidratação 

adequadas para fluidificar secreções. Atentar 

para sinais de infecção: tosse, febre e 

dispnéia. 

Mobilidade física comprometida, 

relacionada com a alteração motora e 

sensorial. 

Melhorar a mobilidade física, alinhamento 

corporal (reposicionar e levantar do leito 

quando coluna estabilizada). Evitar queda 

plantar; com acolchoamento do trocanter (da 

crista ilíaca a coxa para evitar rotação 

externa do quadril).  (Modificações na 

posição com armação de rotação ou em 

bloco para prevenir hipotensão devido lesões 

acima do tórax médio e perda do controle 

simpático da atividade vasoconstrictora 

periférica). Prevenção de trombose venosa 

profunda (TVP) com uso de meias elásticas, 

administração de anticoagulantes prescritos 

e exercícios de amplitude e movimento 

(fisioterapia motora). 

Alterações sensoriais e de percepção 

relacionadas ao comprometimento motor e 

sensorial. 

Promover a adaptação às alterações 

sensoriais e de percepção com uso de 

aparelhos auditivos específicos a fim de 

facilitar a escuta de conversas e sons do 

ambiente, apoio emocional. 

Risco de integridade cutânea comprometida, Prescrição de enfermagem: manter a 
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relacionada com a imobilidade e a perda 

sensorial. 

integridade cutânea, mudança de decúbito de 

2/2h. Colchões de ar e dispositivos de alívio 

de pressão, proteção das proeminências 

ósseas (sacral, trocantérica, calcâneos e 

joelhos), inspeção da pele e do períneo para 

evitar acúmulo de resíduos do cateter, 

observando áreas de hiperemia e de úlceras 

de pressão, banho no leito, hidratação e 

massagem de conforto, evitar dobras de 

roupas de cama. 

Retenção urinária relacionada a 

comprometimento da micção espontânea. 

Manter a eliminação urinária, cateterismo 

vesical de alívio; (evitar distensão da bexiga 

e ITU), balanço hídrico rigoroso e 

característica da diurese, Monitorar Infecção 

do Trato urinário (ITU). 

Constipação relacionada a motilidade 

intestinal deficiente 

Melhorar a função intestinal, sonda 

nasogástrica (aliviar a distensão abdominal e 

evitar aspiração): troca de fixação diária, 

lavagem da sonda para evitar resíduos, 

verificar e anotar resíduo gástrico, retorno da 

peristalse, dieta hipercalórica, hiperproteica 

e rica em fibras, uso de emolientes fecais 

conforme prescrição. 

Dor e desconforto relacionado com o 

tratamento e a imobilidade prolongada. 

Fornecer medidas de conforto: Massagem de 

conforto, monitorar sinais de infecção, evitar 

movimentação excessiva ou posições que 

provoquem dor, administração de 

analgésicos prescritos. 

Risco para depressão e desesperança a 

processo familiar alterados (disfunção 

sexual, incapacidade e isolamento social). 

Fornecer medidas de conforto: 

Aconselhamento, Apoio psicológico, 

Observar sinais de tristeza e depressão, 

estimular o autocuidado e a independência 

relativa. 

Risco para Disreflexia Autonômica(DA) 

Adminitrar medicação antihiperteniva 

conforme precrição médica, elevar cabeceira 

do paciente em ângulo de 90º, extrair 

manualmente as fezes do paciente, monitorar 

o inai e intoma de DA, realizar cateterismo 

vesical e mudança de decúbito.  
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8.  NOTAS FINAIS 

 

 O presente estudo, que tratou de analisar a trajetória de vida dos pescadores vítimas 

de lesão medular por mergulho: experiências, representações sociais e estresse nas praias 

do litoral Norte/RN, considerou o estudo relevante e importante, além da significação afetiva, 

emocional e científica para os envolvidos. Primeiro por haver permitido uma aproximação 

maior com os homens pescadores vitimados por LM por mergulho ao tomar conhecimento 

das dificuldades com que vivenciam o evento catastrófico que muda o rumo de suas vidas. 

Essas dificuldades compreendem desde a confirmação da LM, as limitações físicas, atividade 

da pesca impedida pela deficiência física, "exclusão social", dificuldades financeiras pelo 

desemprego e sub-emprego quando assumem atividades de "biscates" como meio de 

sobrevivência.  

Outro fator vivenciado pelos pesquisadores diz respeito as dores físicas nos membros 

superiores e inferiores relatadas como sintomas contínuos e que recorrem a automedicação 

pela descontinuidade do tratamento de reabilitação e inexistência de serviços médicos 

especializados nas comunidades em que residem. 

Ainda observou-se o abuso do álcool e a desestruturação de famílias por extrema 

pobreza, com necessidade premente de ajustes nas políticas públicas de propostas mais 

inclusivas a fim de oferecer a esses indivíduos oportunidade de reintegração no contexto 

social e cultural com autonomia. 

As viagens as praias do litoral norte foram enfadonhas, considerando as intempéries da 

natureza, tais como: calor excessivo, estradas esburacadas de barro, especialmente, entre Rio 

do Fogo/RN, Caiçara do Norte/RN e São Miguel do Gostoso/RN aonde se hospedou nas 

primeiras visitas, como base de apoio para acesso as demais praias do litoral norte. 

Acrescente-se as dificuldades de comunicação prejudicada pelas operadoras locais, afetando a 

troca de informações, ocasionadas em sua maioria pela ausência de sinal.  

Apesar dos percalços agraciou-se com as belíssimas imagens/paisagens naturais, o ar 

puro, o aspecto selvagem das praias quase desertas, o verde das florestas, os moinhos de 

catavento de energia eólica e a vista de populações simples com animais a andar livremente 

nos terreiros das casas de taipa, e de piso de barro "batido" com pessoas tranquilas a conversar 

nas portas das casas nos assentamentos, aonde presenciamos vários pescadores e seus 

familiares a confeccionar redes de pesca em suas residencias. 
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Após a consolidação desse relatório, e com os subsídios adquiridos pretende-se 

divulgar os dados para as nove comunidades pesqueiras (praias) cenário da pesquisa e, em 

consonância com os gestores de saúde na perspectiva e possibilidade para implantar em 

parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, ações de extensão 

multiprofissional para a prevenção de ocorrência de lesão medular com implementação de 

ações tais como: cursos de capacitação aos pescadores, familiares e Agentes de Saúde a fim 

de capacitá-los quanto à prevenção; Suporte Básico de Vida com medidas de primeiro 

socorros em caso de acidentes com acometimento neurológico dos pecadores; minicursos de 

legislação trabalhista com abordagem aos riscos de acidentes  no trabalho e previdência; 

relacionamento interpessoal e meio ambiente, com concietização da importância da 

preservação do meio ambiente como ação primordial de sustentabilidade e preservação da 

lagosta. Dessa forma, essas ações favorecerão a valoriação do pescador e manutenção da 

atividade pesqueira para a posteridade. E, ainda encaminhar ao Ministério da Pesca e 

Aquicultura o relatório. 

Com o enfoque na prevenção de complicações e reabilitação após LM a Enfermagem 

poderá auxiliar o pescador acometido a se tornar independente o máximo que puder dentro de 

suas limitações físicas e motivações pessoais, promover e incentivar o cuidado pessoal, 

favorecendo a melhora da autoestima, por meio de ensinamentos e treinamento com co-

participação do mesmo a fim de prepará-lo para a reinserção na vida social e cultural com 

seus potenciais remanescentes a fim de promover qualidade de vida.  
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

QUESTIONARIO SOCIODEMOGRÁFICO 

Idade: _____anos.                                                     Sexo: F (  ) M (  ) 

Naturalidade (cidade e estado): 

Procedência (cidade atual): 

Estado civil:  

Solteiro (a): (  )  Casado (a): (  )  Separado  (a): (  )   Divorciado (a): (  )    Viúvo (a): (  ) 

Tem filhos? (  )        Se sim, quantos? (  ) 

Profissão: __________________ 

Situação de trabalho atual 

(  ) ativo trabalho manual  

(  ) ativo trabalho intelectual  

(  ) Dona de casa 

(  ) Aposentado  

(  ) outro _______________ 

Escolaridade:________anos completos (caso tenha parado de estudar, completou até a 

______ série 

Família Atual: de origem (  )       constituída (  ) 

Números de membros (incluindo o sujeito): ________idades: ______________ 

Quem exerce atividade profissional? _____________ 

Convivência: 
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(  ) só com apoio familiar 

(  ) acompanhado 

(  ) só sem apoio familiar 

Renda familiar: 

(  ) um salário mínimo (  ) dois  a três salários  (  ) quatro a cinco   ) mais de cinco 

Condições de moradia: casa própria (  ) alugada (  ) financiada (  ) 

 Com amigos (  ) com os pais (  ) outros membros da família (  ) 

Tem Religião? (  ) Qual? _____________ É praticante?___________ 

Há quanto tempo você foi acometido pela Lesão Medular? _________________________ 

Tabagismo 

(  ) Fumante                A quanto tempo:___________ 

(  ) Ex- fumante          A quanto tempo:_____________ 

(  ) Não fumante 

Atividade Física antes do evento 

(  ) Ativo 

(  ) Inativo 

(  ) Ocasional 

QUESTÕES NORTEADORAS  

1. Como era a vida do pescador antes da Lesão Medular? 

2. Como se sente nos dias atuais após o acidente?   

Local da entrevista:__________________                         Data _____/____/_______.                  

Hora:___________ 

 

_______________________ 

Entrevistador 



146 

 

 

 

APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Este inventário tem o objetivo de verificar o nível de estresse em pescadores vítimas de 

acidente por mergulho, residentes em praias do litoral norte/RN 

Data: ____/_____/______ 

Quadro 1 

Marque com um F1 os sintomas que sentiu nas últimas 24 horas  

(  ) 01 Mãos e pés frios  

(  ) 02 Boca seca 

(  ) 03 Nó no estômago 

(  ) 04 Muito suor / suadeira 

(  ) 05 Tensão muscular 

(  ) 06 Aperto dos dentes / ranger de dentes 

(  ) 07 Diarréia passageira 

(  ) 08 Insônia 

(  ) 09 Taquicardia ( batedeira no peito) 

(  ) 10 Respiração ofegante, rápido 

(  ) 11 Pressão alta repentina que passou logo 

(  ) 12 Mudança de apetite  

(  ) 13 Aumento súbito de motivação. (de repente) 

(  ) 14 Entusiasmo súbito  

(  ) 15 Vontade súbita de (inesperada) de iniciar novos projetos/ serviços 
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QUADRO 2  

Você vai me dizer os sintomas que sentiu na última semana ( de ___ / ___ / ___ até hoje) 

(  ) 01 Problema de memória 

(  ) 02 Mal-estar generalizado, sem motivo 

(  ) 03 Formigamento de mão/ pés 

(  ) 04 Sensação de desgaste físico constante 

(  ) 05 Mudança de apetite 

(  ) 06 Aparecimento de problemas de pele 

(  ) 07 Pressão alta 

(  ) 08 Cansaço constante 

(  )  09 Aparecimento de úlceras 

(  ) 10 Tontura / sensação de estar flutuando 

(  ) 11 Muito sensível em nível de emoção  

(  ) 12 Dúvida quanto a si próprio 

(  ) 13 Pensar direto em um só assunto 

(  ) 14 Irritabilidade excessiva 

(  ) 15 Diminuição do desejo sexual 

QUADRO 3 

Você vai me dizer os sintomas que sentiu no último mês ( _________ até hoje) 

(  ) 01 Diarréia freqüente 

(  )  02 Dificuldades sexuais 

(  ) 03 Insônia 

(  ) 04 náuseas/ ânsia de vômitos 

(  ) 05 Tiques/ manias, por exemplos: ficar mexendo no cabelo 

(  ) 06 Pressão alta direto 

(  ) 07 Problema de pele por um tempo longo 
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(  ) 08 Mudança extrema de apetite  

(  ) 09 Excesso de gazes 

(  ) 10 Tontura freqüente 

(  ) 11 Ulceras 

(  ) 12 Enfarte 

(  ) 13 Impossibilidade de trabalhar  

(  )14 Pesadelos 

(  ) 15 Sensação de não ser competente em todas as áreas 

(  ) 16 Vontade de fugir de tudo 

(  ) 17 Apatia/ desinteresse ou raiva prolongada  

(  ) 18 Cansaço excessivo 

(  ) 19 Pensar / falar direto em um só assunto 

(  ) 20 Irritabilidade sem causa aparente  

(  ) 21 Angustia/ ansiedade 

(  ) 22 Estar muito nervoso 

(  ) 23 perder o senso de humor  

Avaliação                                                                                Total 

 A) F1 (  )        P1 (  ) 

B) F2 (  )                   P2(  ) 

C) F3 (  )            P3 (  ) 

Total (vertical) 

 F (   )                                                         P (   ) 

 

 

 



149 

 

 

 

APÊNDICE C 

– Termo de Autorização da Instituição 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO                        

TÍTULO DO ESTUDO: Trajetória de vida dos pescadores vítimas de lesão medular por 

mergulho: experiências, representações sociais e estresse 

PESQUISADORES: Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

                         Eliane santos Cavalcante 

1. Após análise da solicitação: 

__x__autorizamos a coleta de dados na instituição 

_____não autorizamos a coleta de dados na instituição. 

2. Quanto à divulgação: 

_x__autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico – cientifico. 

____não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico – cientifico 

3. No que diz respeito ao relatório escrito: 

_x__Requeremos a apresentação dos resultados na instituição 

____Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

OBSERVAÇÃO______________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Carta de Anuência 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: “Trajetória de vida dos pescadores vítimas de 

lesão medular por mergulho: experiências, representações sociais e estresse 

 

LOCAL DE PESQUISA: Instalações das colônias de pescadores de Caiçara do Norte no 

litoral do Rio Grande do Norte. 

COORDENADOR (pesquisador responsável): Professor Doutor Francisco Arnoldo Nunes 

de Miranda 

PESQUISADOR: Eliane Santos Cavalcante  

Após análise dos objetivos e da metodologia do projeto de pesquisa: Autorizamos a coleta de 

dados na área de abrangência das colônias de pescadores no litoral do Rio Grande do Norte  

Caiçara do Norte/RN: Sim (   ) Não (   ).   

Quanto à divulgação:  

 Autorizamos menção do nome da Colônia de pescadores no relatório técnico-científico: Sim 

( x ) Não (   )  

 Quanto ao relatório técnico-científico escrito:  

 Requeremos a apresentação dos resultados na Colônia de pescadores: 

Sim ( x ) Não (   )  
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APÊNDICE E  

Carta de Anuência Rio do Fogo/RN 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: “Trajetória de vida dos pescadores vítimas de 

lesão medular por mergulho: experiências, representações sociais e estresse” 

LOCAL DE PESQUISA: Instalações das colônias de pescadores de Rio do Fogo no litoral 

do Rio Grande do Norte. 

COORDENADOR (pesquisador responsável): Professor Doutor Francisco Arnoldo Nunes 

de Miranda 

PESQUISADOR: Eliane Santos Cavalcante  

Após análise dos objetivos e da metodologia do projeto de pesquisa: Autorizamos a coleta de 

dados na área de abrangência das colônias de pescadores no litoral do Rio Grande do Norte  

Caiçara do Norte/RN: Sim (   ) Não (   ).   

Quanto à divulgação:  

 Autorizamos menção do nome da Colônia de pescadores no relatório técnico-científico: Sim 

( x ) Não (   )  

 Quanto ao relatório técnico-científico escrito:  

 Requeremos a apresentação dos resultados na Colônia de pescadores: 

Sim ( x ) Não (   )  
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APÊNDICE F – Carta de Anuência 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

                                                   

TÍTULO DO ESTUDO: Trajetória de vida dos pescadores vítimas de lesão medular por 

mergulho: experiências, representações sociais e estresse 

 

PESQUISADORES: Francisco Arnoldo Nunes de Miranda 

                         Eliane santos Cavalcante 

1. Após análise da solicitação: 

__x__autorizamos a coleta de dados na instituição 

_____não autorizamos a coleta de dados na instituição. 

2. Quanto à divulgação: 

_x__autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico – cientifico. 

____não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico – cientifico 

3. No que diz respeito ao relatório escrito: 

_x__Requeremos a apresentação dos resultados na instituição 

____Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

 

OBSERVAÇÃO______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 



153 

 

 

 

APÊNDICE G 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Sr. (a)  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada “Trajetória de vida dos 

pescadores vítimas de lesão medular por mergulho: experiências, representações sociais e 

estresse” executada por Eliane Santos Cavalcante, aluna do curso de Doutorado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob a orientação do 

Prof. Dr. Francisco Arnoldo Nunes de Miranda, Prof. Dr. da Graduação e Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN. Bolsista 

Produtividade CNPq e responsável por esta pesquisa. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as representações sociais, níveis de estresse e 

experiências dos pescadores vítimas de lesão medular por acidente de mergulho nas praias do 

litoral Norte/RN. O estudo justifica-se pelo interesse dos pesquisadores em resgatar os 

sentimentos/comportamentos, expectativas de homens pescadores após o trauma 

raquimedular como forma de resgatar sua própria historia. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: 

escolha da pessoa, as pessoas ou um grupo a serem entrevistados. Para se obter um bom 

desenvolvimento da história oral, é indispensável a existência de um projeto que oriente o 

andamento do trabalho. Durante o tratamento da textualização, escolhe-se um “tom vital”. A 

última fase é a transcriação, que se compromete a ser um texto recriado em sua plenitude. 

Conferência é o momento em que, depois de trabalhado o texto, quando se supõe que está em 

sua versão final. 

A presente pesquisa oferece riscos mínimos ou desconforto ao participante, e não envolve 

experimentos de qualquer natureza, tampouco utilizará drogas em seres humanos. Não haverá 

ressarcimento por sua participação nesta pesquisa, devendo a mesma ser espontânea e 

voluntária mediante os esclarecimentos sobre objetivos, procedimentos metodológicos, 

resultados, conclusões e divulgação. No entanto, na ocorrência, em qualquer momento, de 

algum dano causado pela pesquisa ao mesmo, seja ele de origem física ou moral, o 

participante terá direito a indenização, desde que se comprove legalmente esta necessidade, 

segundo as leis brasileiras. Os benefícios ao participante serão da ordem de promoção do 

conhecimento acerca do trauma raquimedular e as estratégias para o seu enfrentamento.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ENFERMAGEM 

Campus Universitário – BR 101 – Lagoa Nova – Natal (RN). 

CEP: 59.072-970. Fone: (84) 3215-3196. E-mail: 

pgenf@pgenf.ufrn.br 
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Ressalta-se que todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado 

em nenhum momento. Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na 

pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa ou de sua ética, poderá perguntar, direta e respectivamente aos seguintes 

responsáveis: 

Pesquisador responsável: Francisco Arnoldo Nunes de Miranda. End.: Av. Ayrton Senna, 

16, Residencial Santa Clara, Apto. 22. Campim Macio, Natal (RN), Brasil. CEP: 59.080-100. 

Fone: 9141-4448. E-mail: farnoldo@gmail.com 

Comitê de Ética e Pesquisa: End. Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova.Caixa Postal 

1666, CEP 59072-970, Natal/RN – Brasil. Telefone: 3215-3135.  Home-page: 

www.etica.ufrn.br. E-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa intitulada 

“Trajetória de vida dos pescadores vítimas de lesão medular por mergulho: 

experiências, representações sociais e estresse” 

 

________________________________________ 

Pesquisador (Assinatura)       

 

__________________________________________ 

Participante da Pesquisa (Assinatura) 

 

Natal/RN, ______ de________________ de ________. 

 

 

 

 

Impressão Digital 
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ANEXO B 

 

INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE MANUSCRITOS REVISTA TEXTO E 

CONTEXTO 

Os manuscritos submetidos à revista devem aderir à sua política editorial e instruções 

dos autores, que seguem os "Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a 

Revistas Biomédicas: Escrita e Edição de Publicações Biomédicas" 

( http://www.icmje.org ). A tradução feita pelo Comitê Internacional de Editores de 

Revistas Médicas (IJMJE) deste texto "Requisitos Uniformes Pará Originais submetidos a 

Revistas brasileiras" para o português, disponível no site http://www.icmje.org/icmje-
recommendations.pdf . 

Os manuscritos apresentados na ScholarOne devem aderir às normas editoriais da Texto 

& Contexto Enfermagem. No caso de não o fizerem, eles serão automaticamente 

recusada publicação. Na apresentação, é essencial que a declaração de transferência de 

direitos autorais ser anexado (siga o modelo). Os autores dos manuscritos que não são 
aceitos para publicação serão informados. 

Os manuscritos apresentados em eventos (conferências, simpósios, seminários e outros) 

serão aceitas, desde que ainda não tenha sido publicada na íntegra nos anais do 

evento. Também é necessário fornecer autorização por escrito da entidade organizadora 

do evento para publicação no Texto & Contexto Enfermagem , quando as normas da 

demanda evento tal consideração. Um manuscrito pode ser aceito se ele já foram 

publicados em uma publicação estrangeira, tendo em conta a aprovação do Conselho 
Executivo e autorizado pelo periódico que publicou originalmente o manuscrito. 

As opiniões e conceitos emitidos nos manuscritos, bem como a exatidão, adequação e 

procedência das citações bibliográficas são de responsabilidade exclusiva dos autores, 
não refletindo necessariamente a posição do Conselho Executivo. 

Os manuscritos que resultam de pesquisas envolvendo seres humanos devem indicar se 

a procedimentos respeitaram o constante na Declaração de Helsinki (1964, reformulada 

em 1975, 1983, 1996 e 2000), além do atendimento a legislações específicas (quando 

aplicável) do país em que a pesquisa foi realizada. Para os artigos originais resultantes 

de pesquisa realizada no Brasil, é necessário seguir a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde N.466 de 2012/12/12, e N. 251 de 07/08/97. Ao lidar com os resultados da 

pesquisa, os autores devem anexar uma cópia da aprovação emitida pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa e mencionar, na metodologia, o número de aprovação para o projeto. 

Texto & Contexto Enfermagem apóia as políticas para registro de ensaios clínicos 

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Comitê Internacional de 

Editores de Revistas Médicas (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas 

para o registro e divulgação internacional de informação sobre ensaios clínicos em acesso 

aberto. Assim, a partir de 2007 a revista só aceitará artigos sobre ensaios clínicos que 

tenham recebido um número de identificação de um dos Registros de Ensaios Clínicos 

validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão 

disponíveis no site do ICMJE. O número de identificação deve ser colocado no final do 
resumo. 

A confiança do público no processo de revisão por especialistas e a credibilidade dos 

artigos publicados dependem, em parte, de como oconflito de interesse é administrado 

durante a redação do artigo, da revisão por pares, e editorial final processo 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf
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decisório. Conflitos de interesses podem ser pessoais, comerciais, políticos, acadêmicos, 

ou financeira. Relações financeiras, tais como as relacionadas com o emprego, 

consultoria, o desempenho das ações, honorários, e testemunhos / parecer de 

especialista são os conflitos mais facilmente identificáveis de interesse. Como tal, eles 

têm a maior chance de abalar a credibilidade da revista, dos autores e da própria 

ciência. No entanto, os conflitos de interesse podem ocorrer por outras razões, tais como 

relações pessoais, competição acadêmica e paixão intelectual. Outras informações em 

matéria de conflitos de interesse está disponível no site: http://www.icmje.org/conflicts-

of-interest/e deve ser consultado antes da apresentação. 

Os autores são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos de interesse existentes, 

para que o Conselho Diretor possa decidir sobre o lugar do manuscrito para 

publicação. Os autores devem informar no manuscrito o apoio financeiro e / ou outras 

conexões financeiras ou pessoais estão relacionados com o artigo em questão, se for o 

caso. Financeiros e outros tipos de relacionamentos que podem levar a conflitos de 
interesses devem ser informados no campo indicado no Conflito de Interesse sistema. 

Os manuscritos publicados serão de propriedade da Revista, vedada qualquer reprodução 

total ou parcial em qualquer outro meio de publicação, impressa ou eletrônica, sem o 
consentimento expresso por escrito da Texto & Contexto Enfermagem . 

CATEGORIAS DE ARTIGOS 

Bem como artigos originais, os quais têm prioridade, relatórios de experiência, reflexão, 

revisão de literatura, entrevistas e rascunhos são aceitos e publicados. 

Artigo original: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa científica 

concluída. A criatividade eo estilo dos autores no formato do manuscrito são 

respeitados; no entanto, o conteúdo deve ser apresentado sob a forma a contemplar a 

introdução, métodos, resultados e discussão. A introdução deve ser breve, deve definir 

o problema estudado e sua importância, e destacar as lacunas do conhecimento - 

"estado da arte". Os métodos empregados, a população estudada, a fonte dos dados, e 

os critérios de seleção, entre outras informações devem ser descritos de forma 

compreensiva e completa. É necessário incluir o número do protocolo de aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, e afirmam que o estudo foi realizado de acordo com os 

padrões éticos exigidos. Osresultados devem ser descritos em uma seqüência 

lógica. Quando são utilizadas tabelas, imagens, e / ou figuras, o texto deve ser 

complementar e não simplesmente repetir o conteúdo contido nos 

mesmos. A discussão , que pode ser escrito em conjunto com os resultados, deve 

conter comparação dos resultados com os encontrados na literatura relevante, a 

interpretação dos autores, as implicações de suas descobertas, e as limitações e / ou 

implicações para futuras pesquisas. É importante enfatizar os novos e importantes 

aspectos de um estudo especial e as conclusões que surgem a partir desses aspectos. O 
artigo deve ser limitado a 15 páginas em sua totalidade. 

Relato de experiência: descrições de acadêmicas, assistenciais e de extensão. Estes 
devem ser limitados a 15 páginas em sua totalidade. 

Reflexão: este material de caráter opinativo ou análise de questões que podem 

contribuir para uma compreensão mais profunda de temas relacionados com a área dos 

cuidados de saúde e de enfermagem, de acordo com os temas específicos do 
Journal. Estes devem ser limitados a 15 páginas em sua totalidade. 

http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/
http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/
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Literatura comentários: relacionar a avaliação da literatura sobre temas 

específicos. Eles devem incluir uma seção que descreve os métodos utilizados para 

localizar, selecionar, extrair e sintetizar os dados e conclusões. Estes devem ser limitados 
a 15 páginas em sua totalidade. 

PREPARAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

Os manuscritos devem ser elaboradas de acordo com as normas editoriais da revista, 

escrito de acordo com a ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, configurados 

em papel A4 e com numeração de páginas. As margens esquerda e superior será de 3cm 

e as margens direita e inferior de 2cm. A fonte deve ser Times New Roman 12, usando o 
Word para Windows ou editor que sejam compatíveis. 

Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, mas informativo) em 

Português, Inglês e Espanhol; b) nome completo de cada autor, com os seus mais altos 

títulos acadêmicos e afiliação institucional; c) os nomes dos departamentos e instituições 

às quais a publicação serão atribuídos; d) nome, endereço completo, telefone / fax e 
endereço eletrônico do autor responsável deve ser relacionado no manuscrito. 

Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em 

Português (Resumo), espanhol (resumen) e Inglês (Abstract), limitados a 150 palavras 

cada. Os objetivos do estudo devem ser indicados, bem como os métodos, principais 

resultados e conclusões alcançadas. Abaixo o resumo deve ser de 3 a 5 descritores nos 

três idiomas. A fim de determinar as palavras-chave apt, pode-se consultar a lista de 

Descritores em Ciências da Saúde (Descritores em Ciências da Saúde (DeCS)), elaborada 

pela BIREME e disponível online em: http://decs.bvs.br , ou consultar Medical Subject 

Headings (MeSH) do Index Medicus. Se o artigo tiver enfoque interdisciplinar, usar 

palavras-chave que são universalmente aceitos nas diferentes áreas ou disciplinas 

envolvidas. 

Apresentação das seções: o texto deve ser organizado sem numeração progressiva 

para título e subtítulo, devendo ser diferenciadas pelo tamanho da fonte 
utilizada. Exemplos: 

Title = CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 

Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 

Segundo subtítulo = cura através da oração 

Ilustrações: tabelas, imagens e figuras devem conter um título breve e ser numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto, 

limitado a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser 

designadas como figuras. Tabelas devem apresentar dados numéricos como informação 

central, não utilizar linhas horizontais ou verticais internas.As notas explicativas devem 

ser colocados na nota de rodapé do quadro, utilizando os símbolos na sequência *,,,, ||,, 

**,,. As imagensdevem apresentar informações em forma de discurso. Se houver 

ilustrações extraídas de outra fonte, publicada ou não publicada, os autores devem 

encaminhar permissão por escrito para a sua utilização. As imagens devem ser 

legendado, quando necessário, com fontes listadas nas referências sempre extraído do 

trabalho publicado (com todas as fontes listadas nas referências). Além das ilustrações 

estarem inseridas no texto, deverão ser encaminhadas em separado e em qualidade para 

publicação. Fotos coloridas não será publicado, exceto em casos de absoluta 

http://decs.bvs.br/
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necessidade, dada a aprovação do Conselho Executivo. Se forem utilizadas fotos, as 

pessoas não podem ser identificados. Se eles são identificados, as fotos devem ser 

acompanhadas com expressa autorização por escrito das pessoas fotografadas. Todas as 

figuras e / ou fotos, além de estarem devidamente inseridas na seqüência do texto, 

devem ser enviadas separadamente, com a publicação de qualidade. As imagens devem 

ser enviadas em formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, tamanho 23x16 cm e em 
escala de cinza. Não serão utilizados em imagens recebidas fora dessas especificações. 

Citações no texto: as citações indiretas deve conter o número da referência a partir 

do qual foram extraídas, suprimindo o nome do autor, mantendo a pontuação (ponto, 

vírgula ou ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. Exemplo: os 
trabalhadores também se utilizam da linguagem não-verbal. 7 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores são apresentados de forma seqüencial 

na referência (1, 2, 3, 4, 5), eles devem estar em sobrescrito separados por um 

hífen. Exemplo:. Os princípios da boa administração foram estabelecidos, a partir do qual 

a visão clássica das funções do administrador surgiu 1- 5 

As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do texto 

entre aspas, indicando o número da referência ea página da citação, independentemente 

do número de linhas. Exemplo: "[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa máquina 
infernal que esmaga os homens e culturas, para fins insensatos". 1: 30- 31 

As citações de pesquisa qualitativa (verbatim) serão colocados em itálico no corpo do 

texto, identificando entre parênteses a autoria e respeitando o anonimato. Exemplo: [...] 

envolvendo mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, conhecendo mais os 
problemas da comunidade [...] (E7); 

Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura . O número da 

citação pode ser seguido ou não o nome (s) do (s) autor e ano de publicação. Quando 

houver dois autores, ambos são ligados pela conjunção "e" se houver mais do que dois, 
citar o primeiro autor seguido de "et al". 

Exemplos:  

De acordo com Oliveira et al 9 ., refere-se à rede como a transgressão de fronteiras, 

abrindo conexões, multiplicidade, flexibilidade, transparência, interdependência e o 

acesso de todos à informação  

Entende-se a rede como a transgressão de limites, abrindo conexões, multiplicidade , 
flexibilidade, transparência, interdependência e acesso de todos à Informação. 9 

Notas de rodapé: o texto pode conter, no máximo, três notas de rodapé, a ser indicado 
como: * primeira nota de rodapé, ** segunda nota de rodapé, *** terceira nota de rodapé. 

Referências: as referências devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que 

aparecem no texto pela primeira vez e estar em conformidade com os requisitos 
uniformes do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas - ICMJE). Exemplos: 

Livro padrão 

Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo sobre a reforma sanitária 
brasileira. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2004. 
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Capítulo de Livro 

Melo ECP, Cunha STF, Tonini T. políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, 

organizor. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul: Yends; 2005. p.47- 
72. 

Livro com organizador, editor, ou compilador 

Elsen I, Marcon SS, Santos MR, os organizadores. O viver em família e sua interface com 
a saúde e doença. Maringá: EDUEM; De 2002. 

Livro com edição 

Vasconcelos EM. Educação popular e atenção à saúde da família. 2nd ed. São Paulo: 
Hucitec; 2001. 

Documento apresentado em uma conferência 

Lima ACC, educação Kujawa H. popular e saúde no fortalecimento do controle social. In: 

Anais do 7º Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 julho 15- 18; Curitiba, 

Brasil. Curitiba: Rede United; 2006. Oficina 26. 

Pessoa Colectiva 

Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Técnico pré e pós-natal o manual: atenção qualificada e 
humanizada. Brasília: MS; De 2005. 

Documentos Legais 

Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa. Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: MS; 1996. 

Brasil. Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências . Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil, 26 de junho de 1986. Seção 1. 

Dissertação / Tese 

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem ?: um estudo sobre 

as relações existentes entre a subjetividade do trabalhador ea objetividade do trabalho 
[dissertação]. Florianópolis: Programa de Enfermagem UFSC / Pós-Graduação; De 2007. 

Artigo de jornal 

Zavarise E. UFSC Empregados manifestar em defesa do Hospital Universitário. Diário 

Catarinense, 2007 Jun 28; Geral 36. 

Artigo de periódicos com mais de 6 autores 

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Sócio-determinantes históricos e culturais das 
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práticas populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. Texto Contexto 

Enferm. 2006 Jan-Mar; 15 (1): 89- 97. 

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, et 

al. Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um Programa de 
Saúde da Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16 (1): 71- 9. 

Material audiovisual 

Lessmann JC, Guedes JAD, os entrevistadores. Entrevista Lúcia Hisako Takase Gonçalves 

concedida ao acervo da História da Enfermagem Conhecimento Study Group GEHCE / 

UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis: UFSC / GEHCE; 2006 23 de julho. 

Mapa 

Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: física [mapa]. Florianópolis: DCL; De 2002. 

Dicionários e referências similares 

Ferreira ABH. Novo dicionário da língua Português. 3a ed. Florianópolis: 

Ed. Positivo; 2004. 

Homepage web site / 

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília: MS; 2007 [atualizado em 2007 04 de 
maio; acessado em 2007 Jun 28].Disponível em: www.saude.gov.br 

Material eletrônico 

Pós-Graduação Programa de Enfermagem. Anais do Seminário Internacional de Filosofia 
e Saúde [CD-ROM] 3. Florianópolis: UFSC / PEN; De 2006. 

Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o 

trabalho de enfermagem em saúde coletiva . Rev. Eletr. Enferm. 2004; 06 (1): 

[online] [acesso em 2006 Out 01]. Disponível 

em:http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 

Corona MBEF. O significado de "Ensinar no Processo de Enfermagem" para o corpo 

docente Melhorar os cuidados paliativos para câncer [dissertação sobre a 

Internet]. Ribeirão Preto: USP / EERP; 2005 [Acesso 2007 Jun 28]. Disponível 

em:http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde- 06052005- 100508 / 

Observação: não publicados estudos não serão incluídos nas referências, mas inseridos 

como notas de rodapé. Para outros exemplos de referência, consultar o 

site: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html . Para as abreviaturas de 

títulos em Português, consultar o site: http://www.ibict.br , e em outras línguas, se 

necessário, consultar o índice internacional de Enfermagem, Index Medicus ou o 
site http: //www.ncbi.nlm. nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 

  

http://www.saude.gov.br/
http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-%2006052005-%20100508/
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.ibict.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals


163 

 

 

 

MODELO 

Para os Editores 

Texto & Contexto Enfermagem 

Declaração de Transferência de Direitos de Autor 

Os autores abaixo-assinados declaram que os direitos autorais em referência ao 

artigo (escrever o título do artigo) que ele será publicado, passarão a ser propriedade 

exclusiva da Texto & Contexto Enfermagem . Da mesma forma, eles assumem inteira 

responsabilidade pelas citações e referências bibliográficas utilizadas no texto, bem como 
sobre os aspectos éticos que envolvem os sujeitos do estudo. 

Estamos conscientes de que qualquer reprodução total ou parcial deste artigo, de 

qualquer forma ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem solicitar e receber a 

autorização expressa por escrito é proibida. No caso de autorização por escrito é dado, o 

Jornal requer que o reconhecimento competente ser dado a Texto & Contexto 
Enfermagem e os créditos correspondentes. 

Autores: 

Artigo: 

Local e Data 

  

Envio de manuscritos 

A partir de 10 de marco de 2014, a apresentação dos manuscritos para a revista Texto & 

Contexto Enfermagem será apenas on-line através do sistema ScholarOne. Os 

manuscritos apresentados antes dessa data continuará a acompanhar o processo de 
submissão atual da revista. 

O sistema eletrônico de submissão e revisão de manuscritos -ScholarOne está disponível 
na página da revista na coleção SciELO (www.scielo.br/tce ). 

Os autores interessados em apresentar manuscritos para Texto & Contexto Enfermagem 

pode fazê-lo sem qualquer custo. Depois de receber o documento, a equipe editorial 

deste Jounal fará uma análise pré-do manuscrito para garantir que ele é adequado de 
acordo com a política editorial da Texto & Contexto Enfermagem. 

Se for recusada, os autores serão notificados o mais rapidamente possível. Se o 

manuscrito for aprovado, a fim de iniciar o processo de revisão, os autores devem pagar 
a taxa de R $ 200,00 em relação à revisão tarifária do manuscrito. 

Para fazer isso, acesse o link ( http://www.fapeu.org.br/hpverde/fapeu.html ) e clique 

no link abaixo da página: Jornal Texto e Contexto -Nursing -Coleção de Taxas, 

publicação e Submission. Em seguida, preencha o formulário completo (todos os 

campos); Indicar assinalando que avaliaria você está 

http://www.scielo.br/revistas/tce/www.scielo.br/tce
http://www.fapeu.org.br/hpverde/fapeu.html
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pagando: submissão ou publicação .  

Nós também oferecemos a opção de boleto bancário para efetuar o pagamento:  

Por favor, selecione a opção de pagamento: boleto Banking.  

Clique no botão "Enviar Aplicação".  

Imprima o boleto bancário.  

Faça O pagamento da sua taxa (no banco do Brasil ot banco Itaú).  

Depois de fazer o pagamento, você receberá uma confirmação por e-mail (a partir da 

FAPEU) do seu depósito.  

Para pagamento internacional, é necessário para que os autores contactar FAPEU 

através do e-mail: faturas@fapeu.org.br e solicitar as informações para fazer o 
pagamento. 

Após o pagamento, envie um e-mail (através do sistema de ScholarOne) comunicando 
que você já fez o pagamento. 

Se você precisar, você pode entrar em contato com o jornal pelo e-

mail: textoecontexto@contato.ufsc.br e solicitar um recibo de seu pagamento. 

Obs: taxa de submissão não serão devolvidos para os manuscritos não aceitos 
para publicação. 

  

Verificação de itens 

Itens exigidos para preparação dos manuscritos 

1. Declaração de transferência de direitos autorais (Modelo). 

2. Cópia da aprovação emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa, em manuscritos 
resultantes de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Documentos necessários 

1. . Documento principal: manuscrito completo atendendo as exigências da revista 

para cada categoria (artigo original - de pesquisa, relato de experiência, reflexão 

e revisão da literatura). Não inclua a página de identificação; 

2. Arquivo apenas com tabelas e figuras: por favor envie de acordo com os 

requisitos da revista; 

3. Página de identificação (Frontispício): elaborado de acordo com as diretrizes da 

revista; 

4. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (arquivos complementares não para 

revisão): selecione a opção; 

5. Lançado para publicação e transferência de direitos autorais (arquivos 

suplementar não para a revisão.): De acordo com o modelo no site da revista  

Passo 6: Revisão e Enviar): analisar cuidadosamente todos os passos e clique em 
enviar para completar a apresentação. 

 

 

 

 

mailto:faturas@fapeu.org.br
mailto:textoecontexto@contato.ufsc.br
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ANEXO C 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO REVISTA RENE 

 

Submissões Online 

Já possui um login/senha de acesso à revista Revista da Rede de 

Enfermagem do Nordeste - Rev Rene? 
ACESSO 

Não tem login/senha? 
ACESSE A PÁGINA DE CADASTRO 

O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são 
obrigatórios para a submissão de trabalhos, bem como para acompanhar 

o processo editorial em curso. 

  

Diretrizes para Autores 

Plágio 

Plágio acadêmico/ Code of Conduc and Best Practice Guidelines for Journal 
Editors Committee on Publication Ethics(COPE)/ Responsabilidade dos 

autores. Copiar um estudo ou parte dele, de outro autor ou mesmo de 
publicação própria, constitui-se em fraude inaceitável e desonestidade. 

Não usem ideias e palavras de outros(s), sem reconhecer a fonte da 
informação. Confira mais detalhes sobre este assunto 

em http://www.dsce.fee.unicamp.br/~antenor/Plagio.pdf. 

Autoria 

O conceito de autoria está baseado na contribuição substancial de cada 
uma das pessoas listadas como autores. Os critérios de autoria devem 

basear-se nas deliberações do International Committee of Medical Journal 
Editors(http://www.icmje.org), que determina o seguinte: o 

reconhecimento da autoria deve estar baseado em contribuição 
substancial relacionada aos seguintes aspectos: 1. Concepção e projeto ou 

análise e interpretação dos dados; 2. Redação do artigo ou revisão crítica 

relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser 
publicada. Essas três condições devem ser integralmente atendidas. Não 

se justifica a inclusão de nome cuja contribuição não se enquadre nos 
critérios acima. Pessoas que tiveram participação técnica ou de apoio 

geral podem ser citadas na seção de Agradecimentos. 

Aspectos éticos 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/login
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/user/register
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
http://www.dsce.fee.unicamp.br/~antenor/Plagio.pdf
http://www.icmje.org/
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Os preceitos éticos da pesquisa que envolve seres humanos ou de 

experimentação animal deverão ser respeitados. A publicação de artigos 
que trazem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos está 

condicionada ao cumprimento dos princípios éticos contidos na Declaração 
de Helsinki (1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 

2008), da Associação Médica Mundial. Deverá ser observado o 
atendimento à legislação específicas do país que a pesquisa foi realizada. 

Referência a esse aspecto deverá constar no último parágrafo da seção 

Métodos do trabalho. Cópia do documento de aprovação por um comitê de 
ética de pesquisa deverá ser anexada. 

Preparando um manuscrito para submissão 

Instrução para submissão 

Documentos para submissão 

Tradutores credenciados 

Revisão de idiomas 

Taxas para autores 

  

Condições para submissão 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a 

verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados 
a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas 

serão devolvidas aos autores. 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para 

publicação por outra revista. 
2. Todo o texto está formatado em Times New Roman, fonte 12, espaço 

1,5cm entrelinhas e espaçamento de 0 pt antes de depois. As quatro 
margens de 2,5 cm, papel A4 e parágrafos 1cm. As páginas estão 

numeradas a partir da Introdução. Figuras e tabelas estão no texto. O 
arquivo da submissão está em formato Microsoft Word. 

3. Os resumos em português, inglês e espanhol estão apresentados em 
Times New Roman, fonte 10 e espaço simples. Não ultrapassa o limite de 

150 palavras para os três idiomas. Os descritores estão abaixo de cada 
resumo, com a denomição de Descritores, Descriptors e Descriptores. 

Limitados de 3 a 6, separados por ponto e vírgula e com as iniciais 

maiúsculas, exceto para preposições, em conformidade com DeCS. 

4. O texto não apresenta siglas, priorizando a descrição destas, exceto 

para aquelas reconhecidas internacionalmente. Ademais, segue os 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-3
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-4
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-5
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-6
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/submissions#authorFees
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padrões de estilo e requisitos de formatação descritos em Diretrizes para 

Autores. 

5. O título em português, e seus correspondentes em inglês e espanhol, 

apresentam no máximo 14 palavras, grafados em negrito (português) e 
sem negrito (inglês e espanhol), em caixa baixa, isto é, somente com a 

inicial maiúscula, e em nomes próprios, sem localização geográfica. 

6. Os títulos das seções do artigo encontram-se grafados em caixa baixa, 

somente com inicial maiúscula, e em negrito: Introdução, Método, 

Resultados, Discussão, Conclusões/Considerações Finais, 
Agradecimentos(opcional), Colaborações e Referências. 

7. O artigo se apresenta dentro do limite de páginas e de referências 
preconizado para cada Seção da Revista. 

8. Não contém nomes de autores no texto, estes foram substituídos por 
sua codificação numérica, sobrescrito, com parênteses e sem espaço 

entre a última palavra e o parêntese. Evita o uso de expressões como 
Segundo..., De acordo etc. 

9. As referências seguem o estilo Vancouver, conforme modelos expostos 
nas Diretrizes de publicação. 

10. As declarações encontram-se em conformidade com os modelos 
disponíveis nas Diretrizes para Autores, assinadas por todos os autores. 

Estas foram impressas, assinadas, escaneadas e incluídas em Documento 
Suplementar.Documentos com assinaturas coladas não serão 

aceitos. 

11. No caso de Artigos de Pesquisa, se encaminha o documento de 
aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa sob a forma de documento 

digitalizado, anexado como arquivo suplementar. 
12. Envio do Checklist preenchido como  documento suplementar. 

13. Envio do comprovante de pagamento referente à taxa de submissão, 
no valor de R$ 85,00, como documento suplementar. Este valor também 

pode ser pago diretamente na Secretaria da Revista. 

14. Adesão aos custos de tradução do artigo para língua inglesa após 

aprovação. 

  

Declaração de Direito Autoral 

As declarações requeridas no ato da submissão devem ser impressas, 
assinadas, escaneadas e incluídas em Documento 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#sectionPolicies
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-2
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#custom-4
http://www.revistarene.ufc.br/revista/Lista%20de%20verificacao.docx
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Suplementar. Documentos com assinaturas coladas não serão 

aceitos. 

Declaração de conflito de interesse (todos os autores devem assinar este 

documento); 

Declaração de responsabilidade e transferência de direitos autorais. Esta 

deve ser assinada diretamente no documento, digitalizada em formato jpg 
ou pdf; 

Declaração sobre Aspectos Éticos. Para artigos que não envolvem seres 

humanos. 

  

Política de Privacidade 

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados 
exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo 

disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 

  

Taxas para autores 

Este periódico cobra as seguintes taxas aos autores. 

Submissão de artigo: 85,00 (BRL) 

Os autores deverão realizar pagamento da taxa de submissão de artigos, 
como contribuição para os custos de edição.  

Dados bancários: 
ACEP/Rev Rene 

Conta corrente: 14684-6 
Ag.3653-6 

Banco do Brasil 

Publicação de artigo: 450,00 (BRL) 
Caso o artigo seja aceito para publicação, será necessário o pagamento da 

taxa de publicação de artigo para auxiliar nos custos de edição. 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistarene.ufc.br/revista/Declaracao_de_conflito_de_interesse.pdf
http://www.revistarene.ufc.br/revista/Declaracao_de_responsabilidade_e_transferencia_de_dire%20it_os_autorias.pdf
http://www.revistarene.ufc.br/revista/Declaracao_de_nao_envolvimento_de_seres_humanos.pdf
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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