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Resumo: A atenção básica é o primeiro nível de atenção e estrutura o Sistema Único de 

Saúde. Entretanto, o trabalho nos serviços de atenção básica apresenta demandas 

crescentes, repetitividade das tarefas, rapidez no atendimento e perda da autonomia. 

Tais características podem ser agrupadas segundo aspectos psicossociais do modelo 

demanda-controle. O modelo demanda-controle tem sido usado para avaliar a relação 

entre estresse ocupacional e agravos à saúde, entre os quais transtornos mentais. Logo, 

este estudo avaliou a associação entre aspectos psicossociais do trabalho e transtornos 

mentais comuns em trabalhadores da atenção básica de Belo Horizonte. Trata-se de uma 

investigação com delineamento transversal. A amostra foi aleatória, estratificada por 

áreas geográficas, setor de atuação e grupos ocupacionais. A amostra totalizou 1.808 

indivíduos, dos quais 1.072 eram trabalhadores da atenção básica. Os aspectos 

psicossociais foram avaliados por meio das categorias do modelo demanda-controle, 

enquanto transtornos mentais comuns (TMC) foram avaliados pelo Self- Reporting 

Questionnaire (SRQ-20). Adotou-se o ponto de corte 6/7 para mulheres e 5/6 para 

homens no SRQ-20. Os pontos de corte dos indicadores do JCQ foram as médias. As 

medidas de associações foram razões de prevalências intervalos de 95% de confiança e 

valores de p. A análise ajustada envolveu a construção de um modelo de regressão 

logística. A prevalência de TMC foi de 27,9%. Houve associação entre transtornos 

mentais e os aspectos de demandas (p≤0,001), controle (p=0,008) e suporte social 

(p≤0,001). A categoria de alta exigência apresentou forte associação com TMC após 

ajuste por confundidores (RP=2,52, IC95%=1,55- 4,08). Neste estudo, demandas 

psicológicas e controle tiveram influências semelhantes sobre a saúde mental. Sugerem-

se mudanças no processo de trabalho na atenção básica e execução das políticas de 

saúde do trabalhador da saúde. 

 

  


