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Resumo: Os Distúrbios Psíquicos Menores (DPM) apresentam elevada prevalência em 

populações gerais e de trabalhadores, com conseqüências individuais e sociais 

importantes. A intensificação das atividades de trabalho vem interferindo na saúde, 

qualidade de vida e segurança dos trabalhadores. As características do trabalho na 

Estratégia Saúde da Família (ESF) são complexas e poucos estudos abordam a temática. 

Objetivo: Estimar a prevalência de DPM em profissionais médicos, enfermeiros e 

cirurgiões-dentistas da Estratégia Saúde da Família de Feira de Santana, Bahia e 

verificar a associação entre as variáveis sociodemográficas, os hábitos de vida, 

características do trabalho e as dimensões psicossociais do trabalho (Demanda e 

Controle) e DPM. Metodologia: estudo epidemiológico populacional, de corte 

transversal, desenvolvido em todas as Unidades de Saúde da Família de Feira de 

Santana. O instrumento de coleta de dados foi um questionário padronizado, auto-

aplicável, não identificado e validado, constituído de dez blocos: 1º) o perfil 

sociodemográfico dos entrevistados; 2º) as informações gerais sobre o trabalho na ESF; 

3º) o ambiente de trabalho; 4º) os aspectos psicossociais do trabalho, utilizando o Job 

Content Questionnaire (JCQ); 5º) as atividades domésticas e hábitos de vida, com 

questões para detectar o abuso no consumo de bebidas alcoólicas, utilizando o Teste 

CAGE e atividades de lazer; 6º) a capacidade para o trabalho; 7º) aspectos relacionados 

à saúde física dos indivíduos, para identificar queixas e sintomas de alguns agravos à 

saúde e doenças diagnosticadas após o ingresso na ESF; 8º) a saúde mental dos 

trabalhadores, utilizando o “Self-Report Questionnaire” (SRQ-20), para detecção de 

DPM; 9º) informações sobre atos de violência – vitimização; e 10º) questões sobre 

padrões de sono. Os dados foram processados e analisados utilizando-se os programas 

Epi Data 3.1 e SPSS 9.0 (SSAEE/DSAU/UEFS). Resultados: a prevalência de DPM foi 

de 16,0%. Mais elevada no sexo feminino, nos mais jovens, nos solteiros, nos 

trabalhadores sem filhos, entre os que desenvolvem atividades de trabalho em outros 

locais e na situação de alta exigência do JCQ. Quanto ao uso abusivo de bebida 

alcoólica, a maior prevalência foi entre os Cirurgiões Dentistas (7,7%). Conclusão: A 

prevalência de DPM e de positivos ao teste CAGE observada foi menor do que a de 

outros estudos consultados na literatura. Os achados apontaram para uma associação 

entre sexo, faixa etária, situação conjugal, presença de filhos, atividade física, renda 

mensal, vínculo de trabalho, aspectos psicossociais do trabalho e DPM e estimulam os 

autores a realizarem novas análises estatísticas. 

 

  


