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Resumo: A vida moderna trouxe muitos avanços nas diversas áreas de conhecimento, 

cultura, trabalho e saúde para a humanidade. Contudo, aliado aos avanços tecnológicos 

típicos das sociedades atuais, um fenômeno preocupante surgiu, aliado a todas essas 

mudanças o aparecimento de elevados índices de doenças psicológicas, principalmente 

os Transtornos Mentais Comuns (TMC), torna-se uma patologia preocupante. Aliado ao 

fenômeno descrito acima, surge a valorização e importância do lazer para a qualidade de 

vida e saúde. Esta pesquisa foi realizada no município de Feira de Santana, Bahia, 

buscou investigar se as atividades físicas no tempo de lazer podem ser fatores protetores 

à saúde mental dos trabalhadores estando associadas à baixa prevalência de TMC nesta 

população. Trata-se de um estudo epidemiológico de corte transversal, a população do 

estudo original incluiu uma amostra selecionada, por procedimento aleatório com idade 

de 15 anos ou mais, residente na zona urbana de Feira de Santana-BA onde foram 

investigados 4.167 indivíduos. Sendo 2.819 (67,6%) mulheres e 1.351 (32,4%) homens. 

Destes, 1.557(37,3%) eram trabalhadores, sendo 851(54,7%) mulheres e 706 (45,3%) 

homens. A população deste estudo é, portanto, constituída de 1557 trabalhadores. 

Realizou-se análise exploratória e descritiva, taxas de prevalência, razões de 

prevalência, teste qui-quadrado considerando intervalo de confiança (IC = 95%) e 

pvalor ≤ 0,05. Observou-se que 64,9 % dos trabalhadores não realizavam atividades 

físicas no tempo de lazer. A associação foi estatisticamente significante entre a ausência 

de atividades físicas no tempo de lazer e a presença de TMC, não ter freqüentado a 

escola, sexo, situação conjugal e renda menor que um salário mínimo. O estudo revelou 

a existência de desigualdades sociais e econômicas para a não realização de atividades 

físicas no tempo de lazer, apontando para a necessidade de organização de serviços 

equânimes que atendam a população de trabalhadores em suas diversas realidades. 

 

  


