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Os Transtornos Mentais Comuns são caracterizados 
por sintomas como fadiga, esquecimento, insônia, 
irritabilidade, dificuldade de concentração, dores 
de cabeça e queixas psicossomáticas.

(GOLDBERG; HUXLEY, 1992)



Esses transtornos alteram o 
funcionamento normal dos indivíduos, 
prejudicando seu desempenho na 
vida familiar, social, pessoal e no 
trabalho, acometendo mais 
freqüentemente as mulheres.



Ao contrário dos homens, a inserção feminina 
no mercado produtivo é limitada por suas 
responsabilidades domésticas e familiares, 
tendo o emprego que ser adaptado às suas 
outras funções. 

(JOSHI, 1990)



GERAL

Avaliar associação entre sobrecarga doméstica 
e a ocorrência de Transtornos Mentais Comuns 
em mulheres de Feira de Santana - BA.



ESPECÍFICOS

Descrever as características sociodemográficas, 
condições de vida, trabalho profissional e do 
trabalho doméstico das mulheres.

Estimar a prevalência dos Transtornos Mentais 
Comuns entre as mulheres segundo a sobrecarga 
doméstica associado aos aspectos 
sociodemográficos, condições de vida e trabalho 
profissional. 





Caracterização de estudo 

Este estudo utilizou informações coletadas na 
pesquisa “Distúrbios Psíquicos Menores: 
estimativas de prevalência e validação de 
instrumento diagnóstico (SRQ-20) em zona 
urbana de Feira de Santana” realizada pelo 
Núcleo de Epidemiologia da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS)



Tipo de Estudo 

Corte Transversal

A população do estudo se constitui de um 
grupo de pessoas que compartilham uma 
dada experiência, cujos indivíduos podem ser 
expostos ou não-expostos, enfermos ou não-
enfermos, e as medidas de interesse 
(exposição e efeito) são registradas 
simultaneamente.

(CHECKOWAY, PEARCE; KRIEBEL, 2004)



Campo do Estudo

Zona urbana do município de Feira de Santana 



População de estudo 

O estudo incluiu uma amostra 
representativa da população 
feminina de Feira de Santana-
BA, com idade de 15 anos ou 
mais, selecionada através de 
amostragem aleatória por 
conglomerado, estratificada                                
por subdistrito.



Correção pelo tipo 
do desenho

+ perda de 20%

POPULAÇÃO

Cálculo da Amostra

Prevalência 24%

Erro amostral 3%

IC 95%
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Para verificar se o estudo tinha 
poder para avaliar a 
associação entre sobrecarga 
doméstica e transtorno mental 
comum entre as mulheres, já
que a amostra inicial não foi 
desenhada para esse fim, foi 
recalculado o n amostral.

Cálculo da amostra 



Freqüência de TMC no grupo não exposto de 
35,2%;

Freqüência de TMC entre expostos de 45,6%;

Intervalo de confiança de 95% e poder de 90%;

1086 Mulheres

2057 Mulheres
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INSTRUMENTOS DA COLETA DE DADOS

Ficha Domiciliar

Questionário Individual



VARIÁVEIS DO ESTUDO

Variável dependente Transtornos Mentais Comuns

(TMC) – SRQ-20

Ponto de Corte do SRQ-20

Foram realizadas 91 entrevistas clínicas utilizando o  
Clinical Schedule Interview (CIS-R)



Self-Reporting Questionnaire (SRQ-20)

1 - Dorme mal? (  ) sim (  ) não

2 - Tem má digestão? (  ) sim (  ) não

3 - Tem falta de apetite? (  ) sim (  ) não

4 - Tem tremores nas mãos? (  ) sim (  ) não

5 - Assusta-se com facilidade?                                            (  ) sim (  ) não

6 - Você se cansa com facilidade? (  ) sim (  ) não

7 - Sente-se cansado(a) o tempo todo? (  ) sim (  ) não

8 - Tem se sentido triste ultimamente?                             (  ) sim (  ) não

9 - Tem chorado mais do que de costume?                           (  ) sim (  ) não

10 - Tem dores de cabeça freqüentemente?                          (  ) sim (  ) não

11 - Tem tido idéia de acabar com a vida?                           (  ) sim (  ) não

12 - Tem dificuldade para tomar decisões?                          (  ) sim (  ) não

13 - Tem perdido o interesse pelas coisas?                          (  ) sim (  ) não

14 - Tem dificuldade de pensar com clareza?                       (  ) sim (  ) não

15 - Você se sente pessoa inútil em sua vida?                      (  ) sim (  ) não

16 - Tem sensações desagradáveis no estômago?                 (  ) sim (  ) não

17 - Sente-se nervoso(a), tenso(a) ou preocupado(a)? (  ) sim (  ) não

18 - É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? (  ) sim (  ) não

19 - Seu trabalho diário lhe causa sofrimento? (  ) sim (  ) não

20 - Encontra dificuldade de realizar, com satisfação, suas 
tarefas? 

(  ) sim (  ) não



Validação do SRQ-20 por gênero

Gênero Ponto de 
corte

Sensibilidade Especificidade Área abaixo
da curva

Feminino 7 64,5% 64,5% 0,708

Masculino 5 80,0% 83,4% 0,919



VARIÁVEIS DO ESTUDO

Variável independente Sobrecarga Doméstica

Para a construção do indicador da sobrecarga 
doméstica foram utilizados procedimentos 
similares àqueles adotados anteriormente por 
Aquino (1996)

SD= Σ (T1+ T2 + T3 + T4) * (M-1)



CO-VARIÁVEIS

Características sociodemográficas: bairro, 
idade, escolaridade, migração, cor da 
pele/raça e situação conjugal.

Trabalho profissional, ocupação e dupla 
jornada de trabalho. 

Condições de vida: renda, chefia de família, 
atividades de lazer, condições de moradia, 
infraestrutura e posse de bens duráveis. 



CO-VARIÁVEIS

Condições de Moradia: quantidade de 
cômodos da casa, quantidade de cômodos 
usados como dormitório e a quantidade de 
pessoas por domicílio.

Infraestrutura: ter ou não água encanada e luz 
elétrica

Posse de bens duráveis: ter ou não som, rádio, 
tv, geladeira e máquina de lavar. 



ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Programas estatísticos SPSS, Epi Info e R

Análise da qualidade do banco de dados

Caracterização da população estudada

Cálculos das taxas de prevalência, razões de 
prevalência e intervalos de confiança. O teste qui-
quadrado foi utilizado adotando-se p≤ 0,05 para 
associação estatisticamente significante



ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Para análise de associação entre sobrecarga 
doméstica e TMC foram utilizadas:

Análise Estratificada
Modificadores de 

efeito

Potenciais
confundidoresARLM



ASPECTOS ÉTICOS

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital São Rafael - Salvador

Projeto de Pesquisa de nº 17/01





Principais características das mulheres

� Entre as mulheres estudadas (N=2057), 
predominaram as mais jovens, de 15 a 30 
anos de idade (44,0%), com baixo nível de 
escolaridade (13,0% nunca foram à escola e 
44,2% tinha apenas o ensino fundamental), 
28,9% eram donas-de-casa, 11,6% estavam 
desempregadas



� O trabalho doméstico era desenvolvido todos os 
dias pela maioria das mulheres (88,5%).

� 24,6% dizeram não receber qualquer ajuda, na
realização do trabalho doméstico

� 45,1% não mantinha atividade regular de lazer



Prevalência de Transtornos Mentais 
Comuns (TMC): 39,4%

Mangabeira 
34,2% 

Pampalona 
46,9% 

Santana 
40,1% 

Santo Antônio 
38,7% 

Subaé 
33,8% 



Prevalência dos Transtornos Mentais Comuns segundo 
características sociodemográficas entre as mulheres, Feira de 
Santana-BA, 2002

Características n % RP IC (95%)
Idade

Ate 20 anos (434) 131 30,2 * *
21 -30 anos (471) 165 35,0 1,2 0,96 -1,40
31 -40 anos (392) 167 42,6 1,4 1,17 -1,70
41 -50 anos (274) 118 43,1 1,4 1,17 -1,74
51 e ma is (486) 230 47,3 1,6 1,32 -1,86

Cor (auto -referida)
Branca (435) 139 32,0 * *
Parda (1143) 460 40,2 1,3 1,08 -1,47
Preta (351) 163 46,4 1,5 1,22 -1,74

Escolaridade
Analfabeta (266) 151 56,8 3,1 1,90 -5,0
Ensino Fundamental (901) 421 46,7 2,5 1, 57 -4,09
Ensino Médio (797) 220 27,6 1,5 0,92 -2,44
Superior (76) 14 18,4 * *

Situação Conjugal
Solteira (738) 232 31,4 * *
Casada/União livre (956) 406 42,5 1,4 1,19 -1,54
Viúva/Separada (355) 171 48,2 1,5 1,32 -1,78

Migração
Não (944) 340 36, 0 * *
Sim (1091) 463 42,4 1,2 1,06 -1,31

Número de Filhos
Não tem (661) 186 28,1 * *
1 -2 filhos (638) 259 40,6 1,4 1,24 -1,68
3 -4 filhos (393) 181 46,1 1,6 1,39 -1,92
5 ou mais filhos (365) 185 50,7 1,8 1,54 -2,11



Prevalência dos Transtornos Mentais Comuns segundo 
características do trabalho doméstico entre as mulheres, Feira 
de Santana-BA, 2002

Características n % RP IC 95% 
Cuida de Crianças1     

Sim 400 42,5 1,03 0,87-1,22 
Não 96 41,2 * * 

Recebe ajuda nas tarefas 
domésticas     

Sim (1438) 526 36,6 * * 
Não (500) 236 47,2 1,3 1,15-1,45 

Quem disponibiliza ajuda     
Ninguém (496) 233 47,0 1,7 1,34-2,10 
Empregada (236) 66 28,0 * * 
Marido/Outro homem (150) 72 48,0 1,7 1,32-2,23 
Outra mulher (1018) 382 37,5 1,3 1,08-1,67 
Outra alternativa (58) 18 31,0 1,1 0,72-1,71 

Quais dias realiza as 
atividades domésticas     

Todos os dias (1665) 677 40,7 1,3 1,04-1,64 
Segunda a Sexta (43) 14 32,6 1,0 0,64-1,69 
Finais de semana (173) 54 31,2 * * 

 1 Inclui apenas mulheres com crianças de até12 anos



Prevalência dos Transtornos Mentais Comuns segundo condições 
de vida das mulheres, Feira de Santana-BA, 2002

Condições de vida N % RP IC 95% 
Condições de moradia     

Boa (25) 04 16,0 * * 
Média (1051) 388 36,9 2,3 0,94-5,68 
Precária (981) 419 42,7 2,7 1,08-6,57 

Infraestrutura (água e luz)     
Boa (1779) 697 39,2 * * 
Média (266) 110 41,4 1,1 0,90-1,23 
Precária (8) 04 50,0 1,3 0,64-2,56 

Posse de bens duráveis     
Boa (1275) 444 34,8 * * 
Média (670) 301 44,9 1,3 1,15-1,44 
Precária (108) 66 61,1 1,8 1,48-2,08 

Chefe de família     
Sim (331) 154 46,5 1,2 1,07-1,39 
Não (1691) 151 38,1 * * 

Renda Mensal*     
Até R$ 100,00 (153) 69 45,1 2,2 1,53-3,16 
R$ 200,00 (323) 165 51,1 2,5 1,78-3,48 
R$ 400,00 (201) 63 31,3 1,5 1,04-2,23 
Mais R$ 400,00 (146) 30 20,5 * * 

Lazer     
Sim (1129) 357 31,6 * * 
Não (927) 453 48,9 1,5 1,39-1,72 

 



Prevalência dos Transtornos Mentais Comuns segundo trabalho 
profissional entre as mulheres, Feira de Santana-BA, 2002

Trabalho Profissional N % RP IC 
Trabalha atualmente     

Sim 239 36,6 * * 
Não 567 40,5 1,1 0,98-1,25 

Ocupação     
Trabalhadora 232 35,5 * * 
Dona-de-casa 254 43,5 1,2 1,06-1,40 
Desempregada 97 41,5 1,2 0,97-1,40 
Outra condição 208 37,9 1,1 0,91-1,23 

Dupla jornada     
Com trabalho remunerado e sem 
trabalho doméstico 

141 31,2 * * 

Sem trabalho remunerado e sem 
trabalho doméstico 

344 38,6 1,2 1,02-1,41 

Sem trabalho remunerado e com 
trabalho doméstico 

220 43,9 1,4 1,19-1,67 

Com trabalho remunerado e com 
trabalho doméstico 

97 49,2 1,6 1,30-1,92 

 



Sobrecarga Doméstica 
(SD) e Transtornos 

Mentais Comuns (TMC) 
entre as mulheres 





A associação entre 
sobrecarga doméstica 
e TMC foi 
estatisticamente 
significante

(RP=1,26; IC: 1,13-1,40)

ANÁLISE ESTRATIFICADA 



64.8

35.2

62.7

37.3

54.4

45.6

0

20

40

60

80

Baixa Média Alta

Sem TMC Com TMC

Prevalência (%) de TMC segundo sobrecarga 
doméstica entre as mulheres, Feira de 
Santana, 2002.





Os termos de interação, apontados na análise 
estratificada, foram testados. No entanto, a 
modelagem não confirmou a presença de 
interação estatística: os termos-produtos 
avaliados não permaneceram no modelo final 
obtido.

MODIFICAÇÃO DE EFEITO 



Para análise de confundimento, com a 
retirada de cada co-variável selecionada, 
avaliou-se o efeito na associação principal 
investigada, assim, as variáveis escolaridade, 
renda mensal e lazer foram potenciais 
confundidores para a associação entre 
sobrecarga doméstica e transtornos mentais 
comuns entre as mulheres.

CONFUNDIMENTO 



O modelo final obtido inclui as variáveis: 
sobrecarga doméstica (SD), escolaridade 
(ESCDIC), renda (RENDADIC) e lazer (LAZER)

Logito (TMC)= β0 + β1SD + β2ESCDIC + β3RENDADIC + β4LAZER



Estimativas do modelo selecionado na análise de regressão 
logística múltipla

Co-variável ß OR Valor de p

Sobrecarga Doméstica 0,345 1,41 0,06

Escolaridade 0,796 2,21 0,00

Renda 0,604 1,83 0,02

Lazer 0,779 2,18 0,00

Constante - 1,711 0,181 0,00



Variável independente principal TMC

Sobrecarga Doméstica

Alta 1,23 (1,022 -1,485)

Baixa/Média *

* ajustada por escolaridade, renda e lazer

Razão de prevalência ajustada*e intervalo de confiança 
(95%) entre sobrecarga doméstica e transtornos mentais 
comuns (TMC)



Ao final, a análise de regressão logística revelou 
que as mulheres expostas a uma alta 
sobrecarga doméstica apresentaram maior 
prevalência de transtornos mentais comuns 
(cerca de 1,23 vezes) do que as mulheres em 
situações  de baixa a média sobrecarga 
doméstica.



O teste de Hosmer e Lemeshow: p=0,497
Aceito a H0 e o modelo obtido estava bem
ajustado aos dados

A Curva ROC

A análise do padrão de covariáveisBo
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ROC Curve

Diagonal segments are produced by ties.
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Representação gráfica do 
diagnóstico do modelo
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Baixa escolaridade, baixa renda e não realizar 
qualquer atividade de lazer se configuraram 
importantes condições para associação entre 
sobrecarga doméstica e transtornos mentais 
comuns

Há uma relação complexa e multidimensional entre 
pobreza e saúde mental, pois a falta de serviços de 
saúde, baixa instrução e desemprego podem criar 
barreiras insuperáveis para atenção à saúde

(OMS, 2001)



O lazer colabora para o desaparecimento do 
estresse, da angústia, da depressão; contudo, não 
pode ser isolado, deve se situar no contexto social 
envolvendo prazer, desejo, liberdade e criatividade 
como uma atividade que só tem sentido e razão no 
tempo disponível, diferente das obrigações 
profissionais, religiosas, domésticas e sociais. 

(ALMEIDA et al., 2005) 



Nossos achados evidenciam a importância de se 
investir em políticas públicas e sociais voltadas 
para a criação de uma rede de apoio no que 
concerne ao trabalho doméstico e à saúde 
mental, mais precisamente no município de Feira 
de Santana, visto que este estudo pode contribuir 
para o planejamento das ações em saúde no 
município servindo de base empírica para análise 
da realidade apresenta. 
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