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RESUMO 

 

 

Introdução: os determinantes sociais de saúde são condições em que as pessoas nascem, vivem, 

trabalham e morrem. O público masculino possui vulnerabilidades importantes que podem afetar 

seu processo saúde-doença. Nesse contexto, os transtornos mentais comuns (TMC) são grupo de 

distúrbios com sintomatologia difusa, precipitante de doenças mentais mais severas e com 

importante prevalência, pouco detectados e estudados. Objetivo: investigar aspectos 

relacionados a determinantes sociais de saúde e sua possível relação com TMC. Método: 

pesquisa epidemiológica observacional, seccional. A amostra composta de 370 homens, 

residentes em município do interior do estado de São Paulo. Foi utilizado questionário 

estruturado com perguntas abertas e fechadas, contendo versão reduzida do Self Reporting 

Questionnaire (SRQ-20), Escala de Apoio Social (MOS-SSS) desenvolvida para o Medical 

Outcomes Study (MOS-SSS). Para análise dos dados, foi utilizado o software Statistical Package 

for the Social Sciences® 21. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário da Universidade Federal Fluminense. 

Resultados: a prevalência global de suspeição para os TMC encontrada foi de 20%. Com a 

realização de análise bivariada, foi encontrada associação estatística para: desemprego 

(p=0,003); poucas refeições ao dia (p=0,000); consumir de industrializados (p=0,033); 

tabagismo (p=0,000); drogadição (p=0,000); uso de práticas integrativas e complementares em 

saúde (p=0,001); ter realizado alguma vez aferição de glicemia (p=0,011); ter poucos amigos 

(p=0,012); percepção de sono ruim (p=0,000); índice cintura quadril até 0,90 (p=0,042); ter 

baixo e moderada percepção de apoio social (p=0,000); dificuldades de ir aos serviços de saúde 

(p=0,049). Após aplicação de modelo de regressão logística múltipla binária, mantiveram 

associação para o desfecho: drogadição (RP= 2,91, IC95%=1,517-5,611); tabagismo (RP= 2,24, 

IC95%=1,244-4,067); realização de práticas integrativas (RP=2,311, IC95%=1,201-4,448); 

percepção de sono ruim (RP= 3,31, IC95%=1,866-5,882). Conclusão: a prevalência para o 

desfecho estudado foi inferior a de estudos realizados com amostras masculinas. Foram 

observadas vulnerabilidades como a baixa escolaridade, desemprego e renda baixa. Também foi 

observada pouca busca por hábitos de prevenção em saúde e autocuidado, sedentarismo, hábitos 

alimentares irregulares e busca pelos serviços de saúde para urgências.  O discurso das políticas 

de saúde voltado ao público masculino deve ser efetivado no campo prático, com ênfase à 

promoção da saúde mental e reconhecimento dos transtornos mentais comuns como importante 

problema de saúde, no campo da saúde coletiva.  

 

Descritores: saúde do homem; determinantes sociais de saúde; transtornos mentais. 
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ABSTRACT 
 
 

Introduction: Social determinants of health are conditions in which people are born, live, work 

and die. The male audience has important vulnerabilities that can affect their health-disease 

process. In this context, common mental disorders (CMD) are a group of disorders with diffuse 

symptomatology, precipitant of more severe mental illnesses and with important prevalence, 

little detected and studied. Objective: to investigate aspects related to social determinants of 

health and its possible relation with CMD. Method: observational, sectional epidemiological 

research. The sample consisted of 370 men, living in a municipality in the interior of the state of 

São Paulo. A structured questionnaire was used with open and closed questions, containing a 

reduced version of the Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), Social Outreach Scale (MOS-

SSS) developed for the Medical Outcomes Study (MOS-SSS). Statistical Package for the Social 

Sciences® 21 was used to analyze the data. The study was approved by the Ethics and Research 

Committee of the Faculty of Medicine of the Federal Fluminense University Hospital. Results: 

The overall prevalence of suspected CMD was 20%. With a bivariate analysis, a statistical 

association was found for: unemployment (p = 0.003); few meals a day (p = 0.000); consumed 

from industrialized countries (p = 0.033); smoking (p = 0.000); drug addiction (p = 0.000); use 

of integrative and complementary health practices (p = 0.001); have ever performed blood 

glucose measurements (p = 0.011); having few friends (p = 0.012); perception of poor sleep (p = 

0.000); hip waist index up to 0.90 (p = 0.042); low and moderate perception of social support (p 

= 0.000); difficulties in going to health services (p = 0.049). After application of binary multiple 

logistic regression model, they maintained association for the outcome: drug addiction (PR = 

2.91, 95% CI = 1,517-5,611); smoking (PR = 2.24, 95% CI = 1.244-4.067); realization of 

integrative practices (PR = 2,311, 95% CI = 1,201-4,448); perception of poor sleep (PR = 3.31, 

95% CI = 1,866-5,882). Conclusion: the prevalence for the endpoint studied was lower than that 

of male studies. Vulnerabilities such as low schooling, unemployment and low income were 

observed. There was also little research on health and self-care prevention habits, sedentary 

lifestyle, irregular eating habits and health services for emergencies. The discourse of health 

policies aimed at the male public should be carried out in the practical field, with emphasis on 

the promotion of mental health and recognition of common mental disorders as an important 

health problem in the field of collective health. 

 

Descriptors: health of man; social determinants of health; mental disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) completou 30 anos de sua existência, após a 

Constituição de 1988. Muitos avanços foram conquistados como a consolidação de sistema 

universal, que busca a equidade e a integralidade como suas bases e que conquistou grandes 

avanços na atenção primária em saúde, por meio de grande expansão de suas políticas e ações.  

Apesar disso, o cenário político atual remete a desafios para seu progresso, e muitas de 

suas iniciativas, ainda incipientes, como as voltadas para a saúde masculina, encontram 

entraves para sua efetivação. Há questões desafiadoras como a inadequada estrutura de 

unidades de saúde, a realidade do subfinanciamento, dificuldade de integração da atenção 

primária com a atenção especializada e insuficiente incorporação de recursos humanos 

qualificados, sobretudo em regiões mais distantes, apesar dos avanços alcançados com 

iniciativas como o programa mais médicos (FAUSTO et al, 2018). 

No cenário descrito, faz-se importante destacar os determinantes sociais da saúde 

(DSS) que são condições em que as pessoas nascem, vivem e trabalham e morrem. Também 

são considerados os fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à 

população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego (OMS, 2010). 

Nesse contexto, indaga-se neste estudo como esses determinantes influenciam a saúde do 

homem. 

Com relação ao público masculino, percebem-se inúmeras tentativas de explicar a 

relação desses indivíduos com o serviço de saúde, como por exemplo, características 

psicológicas e culturais da masculinidade e a estrutura dos serviços de saúde, ainda estranhas 

a esse grupo. A ausência ou a invisibilidade dos homens, nesse contexto, sinaliza a 

inadequação entre as necessidades e/ou expectativas desses atores (FIGUEIREDO, 2005). 

Esse grupo populacional ainda cuida menos da saúde, sobretudo se comparado ao 

público feminino. Essa mentalidade, de menor autocuidado, contém fortes componentes 

psicológicos, sociais e culturais. Os poucos homens que procuram os serviços de saúde são, 

em linhas gerais, idosos e trabalhadores que expressam comportamentos como pressa, 

objetividade, medo e resistência (KNAUTH; COUTO; FIGUEIREDO, 2012). 

Muito dessa cultura pode ser explicada pelo modelo de saúde do Brasil, marcado pelo 

flexnerianismo e pelo domínio dos diversos aspectos dos determinantes biológicos, em 

detrimento de outras dimensões do indivíduo, como as psicológicas e sociais (GONÇALVES; 

SENA; RESENDE, 2011).  
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Como forma de intervir nessa problemática, os serviços de Atenção Básica (AB), 

incluído nesse contexto a Estratégia de Saúde da Família (ESF), constituem principal porta de 

entrada dos serviços de saúde, ordenadores das ações e serviços da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS), responsável por ações de promoção, prevenção, proteção e recuperação em saúde e 

onde muitos agravos relacionados à saúde do homem poderiam ser evitados ou mitigados 

(BRASIL, 2015). 

Com objetivo de fortalecer essas atividades, foi criada a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH) para o desenvolvimento, organização e planejamento 

de ações voltadas para as necessidades e particularidades mais prevalentes nesse público, 

como as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) e o câncer de próstata (BRASIL, 2010). 

Porém, quando se avalia a política em questão, ou mesmo os manuais e guias existentes, 

pouco é encontrado a respeito das questões que envolvem a saúde mental desses sujeitos. 

Nessa lógica, a saúde mental é produto de múltiplas e complexas interações, que 

incluem fatores biológicos, psicológicos e sociais. Entende-se que os fatores determinantes 

sociais de saúde estão imbricados na maneira como se dará o desenvolvimento dos transtornos 

mentais os quais podem influenciar a saúde física e mental dos indivíduos (ALVES; 

RODRIGUES, 2010). 

O debate a respeito desse assunto é urgente. Ao investigar-se essa questão, sobretudo 

em estratos populacionais mais desfavorecidos, percebe-se que as situações de 

vulnerabilidade, a escassez dos recursos, os eventos produtores de estresse como a falta de 

apoio social, a falta de trabalho e perspectivas de futuro, pouca escolaridade, menor número 

de bens, condições precárias de moradia e baixa renda são desencadeadores de sofrimento 

(DIMENSTEIN et al, 2017). 

Campos e Guerrero (2008) contribuem para essa lógica, ao discutirem como os 

determinantes de saúde influenciam o processo saúde e doença, para além da visão 

reducionista da causalidade das doenças limitada a fatores biológicos, comum do modelo 

biomédico, ainda presente no saber/fazer profissional. 

Essa relação, dos determinantes de saúde e saúde mental, possui hierarquias de 

natureza social, econômica e políticos, por meio dos quais alguns determinantes podem 

influenciar a saúde mais que outros. Percebe-se que a relação de determinação é complexa e 

não é simples associação direta de causa-efeito (BUSS; PELLEGRINI-FILHO, 2007, 

CAMPOS, GUERRERO, 2008).  

Ao avaliar-se a saúde mental, sobretudo das coletividades, faz-se relevante a ideia de 

transtorno mental comum (TMC). Trata-se de tipo de transtorno em que sua conceituação 
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transcende categorias diagnósticas fixas estabelecidas, como a CID-10. É nomenclatura que se 

aplica àqueles indivíduos que apresentam sintomas psíquicos inespecíficos e cujos 

diagnósticos não estão compreendidos em uma única categoria, dentro da psiquiatria 

(MARAGNO et al, 2006).  

São exemplos de TMC as somatizações, fobias, transtornos do pânico, bulimia, 

transtornos depressivos, ansiedade generalizada e o misto destes dois últimos, entre outros, 

cuja classificação se torna difícil pela complexidade, e similaridade de sintomas (KENDLER 

et al, 1995). 

A prevalência desse tipo de transtorno entre os usuários da AB é elevada, 

especialmente em países como o Brasil (GONÇALVES et al, 2014). Estudos de revisão 

sistemática brasileiros apontam variação entre 29,6% a 64,3% da prevalência dos TMC 

(ROCHA et al, 2014, PINTO et al, 2014, MENEZES; CORREIA, 2017). Majoritariamente, 

esses grupos envolvem mulheres, trabalhadores, adolescentes, gestantes e profissionais de 

saúde o que desperta o interesse, para que mais investigações sejam dirigidas entre grupos 

diferentes, como homens (CARLOTTO, 2016). 

Nesse sentido, a escassez de pesquisas voltadas para o público masculino, sua saúde 

mental e os TMC instigam para a necessidade de investigar a respeito do referido tema. Diante 

do exposto, emerge como pergunta de pesquisa: há associação entre aspectos dos 

determinantes de saúde e a suspeição para os TMC, no público masculino?  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 
 

✓ Investigar aspectos relacionados a determinantes sociais de saúde e sua relação com 

TMC. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

  
✓ Descrever características sociodemográficas, hábitos de vida, saúde e percepção de apoio 

social entre homens de cidade no interior de São Paulo – SP; 
 
✓ Estimar a prevalência de TMC; 
 
✓ Analisar associações entre os determinantes de saúde e os TMC. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

São atuais e preocupantes as repercussões dos transtornos mentais para o setor 

produtivo. O número expressivo de afastamentos por depressão é alarmante. Somente no ano 

de 2016, no Brasil, 75 mil pessoas foram afastadas do trabalho por depressão, que é apenas 

uma das repercussões desse grupo de transtornos. De acordo com estimativas da OMS, em 

2020 a depressão será a maior causa de afastamento por transtorno mental no mundo 

(FENAM, 2017, OMS, 2018). 
 

Os transtornos mentais estão em terceiro lugar na quantidade de auxílios-doença 

concedidos nos anos de 2013, 2014 e 2015. O afastamento por questões relacionadas está atrás 

apenas dos afastamentos por causas externas e dos transtornos osteomusculares (BRASIL, 

2015). 
 

É percebida preocupação do Brasil pelos determinantes sociais, como questão de 

importante relevância no campo da saúde coletiva e de suas repercussões na saúde física, 

mental, e na qualidade de vida das pessoas (CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017).  

Nesse sentido, e ao observarem-se as publicações existentes acerca do tema, 

evidenciam-se poucas pesquisas acerca da ocorrência de TMC em populações assistidas por 

serviços de AB, e de suas associações com os determinantes de saúde. Percebeu-se que são 

escassos os estudos para estimar a prevalência do problema em amostras formadas 

exclusivamente por homens, como foco de pesquisa (ROCHA et al, 2014, PINTO et al, 2014, 

MENEZES; CORREIA, 2017). 

A realização desse tipo de estudo, sobre as associações entre determinantes de saúde e 

TMC, nas áreas onde ocorrem serviços de AB, dentre os quais a ESF, pode fornecer subsídios 

que orientem suas ações (MARAGNO et al, 2006). 

As evidências existentes relacionam determinantes da saúde mental a inúmeras 

repercussões importantes e sua análise pode contribuir para a construção de abordagens 

transversais e estratégicas em saúde, de modo a apoiar decisões políticas, e subsidiar 

mudanças de contextos de vida dos territórios que impactem em suas questões de saúde 

(LOUREIRO, 2015). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

  
Para elucidar a respeito da temática, as informações relevantes foram agrupadas nos 

itens a seguir: determinantes de saúde; gênero masculino e saúde do homem; Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem; transtornos mentais comuns (TMC); 

determinantes de saúde e TMC. 

 

 

2.1 DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE 

 

As questões relacionadas aos DSS têm sido discutidas de forma intensa e foram bem 

acolhidas globalmente. O equilíbrio saúde-doença é estudado nessa relação de determinação 

por meio de multiplicidade de fatores de origem social, econômica, cultural, ambiental e 

biológico-genética conhecidos internacionalmente e que refletem as condições de vida das 

pessoas. Apesar da inquestionável influência de fatores externos ao indivíduo, nem sempre 

esses foram considerados na formulação de políticas relacionadas à saúde (CARRAPATO; 

CORREIA; GARCIA, 2017). Representação esquemática sobre os DSS é descrita a seguir 

(figura 1). 

 

Fig.1: Representação esquemática dos determinantes de saúde  

Fonte: Carrapato, Correia e Garcia (2017). 

 

Nesse sentido, o tipo de ambiente, as exposições a agentes externos, seu tempo de 

permanência e a suscetibilidade individual implicam desenvolvimento de diversos problemas 

de saúde. Saúde e ambiente estão em constante interação e explicitam desigualdades 
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socioespaciais, condições de vida e de saúde das populações (MESQUITA; RIQUINHO; 

GERHARDT, 2018). 

A segregação social é geradora de iniquidades em saúde e explicita-se na distribuição 

desigual de poder, rendimentos, bens e serviços, e na consequente injustiça social gerada. O 

acesso aos cuidados de saúde, escolas e educação, condições laborais e recreativas, lar em 

condições dignas, comunidades, vilas e cidades saudáveis e as hipóteses de usufruir de vida 

próspera condicionam e determinam os modos de viver e de saúde dos indivíduos (CDSS, 

2010). 

Há grande complexidade relacionada aos DSS, e conseguir determinar a influência 

que cada um deles possui no estado de saúde constitui-se grande desafio. Existem inúmeras 

categorizações e independente da classificação utilizada é inquestionável sua influência em 

todos os estratos sociais (CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017). 

Sabe-se que as classificações existentes a respeito dos determinantes divergem. 

George (2011) os agrupa em cinco categorias. Os biológicos, como a idade, sexo e fatores 

genéticos; os determinantes econômicos e sociais, a exemplo da posição e do estrato social, 

emprego, pobreza e a exclusão social; os ambientais, como a qualidade do ar e da água e 

ambiente social; os de estilos de vida, sendo a alimentação, atividade física, tabagismo alguns 

exemplos. 

Campos, Saturno e Carneiro (2010) e Carvalho (2012) dividem os determinantes em 

três categorias: determinantes ambientais; como a poluição da água e do ar, a biodiversidade, 

o aquecimento global, as condições das habitações, a qualidade dos transportes, a segurança 

alimentar, a gestão de resíduos, a política energética, o ambiente urbano; determinantes 

econômicos, como o desempenho econômico do país, rendimento (pode condicionar acesso a 

comportamentos saudáveis), situação de emprego, ocupação, habitação; determinantes 

sociais, como a cultura, estilos de vida, gênero, etnia, grau de inclusão social, idade, 

comportamentos relacionados com a saúde, alimentação, prática de atividades físicas, rede de 

relacionamentos existente, condições de vida, condições de trabalho e educação. 

Há ainda classificação proposta pela Comissão sobre os Determinantes Sociais de 

Saúde (CDSS) da OMS, um modelo segundo o qual existem dois tipos de DSS: os 

determinantes estruturais e os determinantes intermediários. Os determinantes estruturais, ou 

macrodeterminantes econômicos e sociais, são mecanismos que geram e reforçam hierarquias 

sociais que definem poder, prestígio e acesso a recursos por meio da educação, trabalho e 

renda e, dessa forma, configuram as circunstâncias materiais ou condições de vida trabalho 

etc. Estes agem sobre os determinantes intermediários, ou conjunto de elementos 
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categorizados em fatores comportamentais, biológicos, circunstâncias materiais, e fatores 

psicossociais, sistema de saúde e a coesão social que influenciam de forma direta a saúde dos 

grupos populacionais (BORDE; HERNÁNDEZ-ÁLVAREZ;PORTO, 2015, OMS, 2008). 

Nesse contexto, outra importante forma expressão dos determinantes de uma 

coletividade é o acesso aos serviços de saúde. Trata-se de amplo constructo, abordado sob 

variadas vertentes e correntes ideológicas, composto por múltiplas dimensões que influenciam 

o grau de saúde dos grupos e pessoas (ASSIS; JESUS, 2012). 

O acesso influencia e é influenciado pela predisposição do indivíduo para utilização 

do serviço de saúde (características demográficas, estrutura social e crenças), por fatores que 

permitem e que impedem a utilização dos serviços (renda, seguro de saúde, disponibilidade de 

serviços, distância e tempo de espera), pela necessidade de saúde do indivíduo, pela 

disponibilidade do serviço e pela resolutividade que esse teria nas questões de saúde e de 

doença dos indivíduos (VIEGAS; CARMO; LUZ, 2015). 

Cabe destacar também que, no âmbito das DCNT, os aspectos que envolvem apoio 

social influenciam e se associam a questões psicológicas do processo de saúde-doença e aos 

transtornos mentais.  O exemplo disso, pesquisa realizada no México identificou relações 

existentes entre baixo apoio social e a ocorrência de TMC (TORRES; ABACAXI, 2010). Em 

outro estudo, brasileiro e mais recente, em que se analisaram os diferentes padrões de apoio 

social e doenças físicas e mentais, no contexto da atenção primária, também se percebeu 

menor apoio entre os usuários dos serviços e os resultados apontaram para a problemática do 

padrão relacional dos portadores de TMC com sua rede de apoio (ARAGÃO et al, 2017). 

No cenário político atual, em que se inserem os DSS, vale ressaltar que a produção 

acadêmico-científica sobre o tema tem se consolidado no Brasil. As pesquisas existentes 

ganham destaque no campo da saúde pública/saúde coletiva, que tem apresentado atual e 

crescente quantidade de estudos que envolvem a relação dos determinantes com as 

iniquidades em saúde, e também com as questões de saúde mental. Os estudos têm se 

caracterizado pela importância dada ao uso da evidência científica na abordagem ao tema 

(GARBOIS; SODRÉ; DALBELLO-ARAÚJO, 2014). 

As iniquidades em questão reproduzidas, sobretudo, nos contextos de vida menos 

favorecidos, refletem-se nos diversos grupos populacionais e também nas desigualdades que 

se multiplicam entre os gêneros e geram importantes repercussões na saúde, bem-estar e 

qualidade de vida entre o público masculino. 
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2.2 GÊNERO MASCULINO E SAÚDE DO HOMEM 
 

O gênero é elemento constitutivo das relações sociais e as diferenças percebidas entre 

os sexos e é o primeiro campo no qual o poder se articula (SCOTT, 1996). Está imbricado à 

maneira como as sociedades lidam com percepções dos corpos humanos e com as 

consequências disso. Constituem-se em arranjos que são mutáveis frente às novas situações 

criadas pelas práticas humanas (GOMES, 2008). 

São muito recentes os estudos de gênero que passaram a ocupar algum espaço nas 

discussões acadêmicas, por meio de grupos e núcleos de estudiosos, dispersos nas diversas 

universidades e instituições de pesquisa do país, e busca-se, por meio de diferentes estratégias 

e abordagens, legitimar esse campo de estudos (BRASIL, 2018). 

Ao diferenciarem-se os sexos, sobretudo na espécie humana, há aspectos que são 

naturalizados por discursos que tendem a colocar a questão sob a ótica biológica, a qual 

diferencia o que se entende por homem e mulher, ou por masculino e feminino 

(SENKEVICS; POLIDORO, 2012). 

Apesar disso, e em contraponto a essa visão, gênero também é considerado construção 

social e possui como atributos ser relativo, contextual, variável, contestável, mutável, 

transformável (SCOTT, 1996). As diferenças entre homens e mulheres foram legitimadas 

pelas forças de representação que se originaram da divisão social do trabalho, desde os 

primórdios, e apontou justificativa natural para essa construção, baseada na separação dos 

sexos, pela posição que ocupavam na sociedade (FERREIRA, 2018). 

Ao analisar-se a masculinidade é constante a necessidade de explicá-la, em face da 

feminilidade, além de dicotomizar esses dois grupos em contextos culturais, econômicos e 

sociais (SENKEVICS; POLIDORO, 2012). 

A exemplo disso, em nossa cultura, observa-se que o menino que cresce é educado 

para proteger, “ser forte” e “rejeitar fraquezas”. Isso o coloca em posição de vulnerabilidade 

de forma que não pode admitir que possua fragilidades ou adoecer, tornando-o susceptível a 

inúmeros riscos (BRAZ, 2005). 

No campo da saúde, os estudos de gênero têm sido utilizados ao discutir-se saúde da 

mulher. Apesar disso, pesquisas recentes sobre gênero masculino e sua saúde refletem a 

preocupação com os altos níveis de morbimortalidade masculina, e de como seu 

comportamento afeta a busca por hábitos de saúde e autocuidado (COURTENAY, 2000). 

Os hábitos de saúde ainda não são valorizados como questão essencial para as 

coletividades masculinas. É sabido que esse público tende a reprimir suas necessidades de 

saúde, por vezes, tendo dificuldade para discuti-las. Essa realidade reflete-se nos serviços de 
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atenção primária, frequentados principalmente por mulheres, crianças e idosos. Há a 

tendência dos homens a rotular esses ambientes como feminizados (SCHRAIBER, 2005). 

Além disso, esse grupo morre mais cedo quando comparado às mulheres e recorre 

menos às consultas e outras atividades oferecidas pelos serviços. Internam-se mais e 

procuram a emergência, quando não suportam mais o sofrimento do adoecimento (BRAZ, 

2005). 

A fuga dos homens dos serviços de saúde, expressa pelas questões anteriormente 

levantadas, tonar-se ainda mais marcante, quando os problemas relacionam-se a questões de 

saúde mental, que além de culturalmente rotuladas pela sociedade, são também negadas pelo 

público masculino, o que torna questões relacionadas aos transtornos mentais pouco 

explicitadas por esses sujeitos (LUCCHESE et al, 2014). 

Além disso, há também os determinantes de saúde que influenciam de maneira 

marcante a saúde desse grupo populacional. A forma como incidem sobre a qualidade de vida 

das pessoas é construída por questões diversas como desigualdade, dificuldades de acesso a 

bens e serviços, ou mesmo as perspectivas de gênero culturalmente vigentes (ALVES; 

RODRIGUES, 2010). 
 
Combater desigualdades e mitigar questões relacionadas a essas problemáticas são 

algumas das funções das políticas de saúde, entre as quais a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH), que visa a intervir também sobre os principais 

condicionantes e determinantes de saúde desse público, embora existam lacunas a serem 

preenchidas para sua efetivação. 

 

 

2.3 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM 
 

Tem ocorrido importante movimento, ao longo dos anos noventa, que busca fortalecer 

o debate acerca da necessidade do desenvolvimento de políticas de saúde voltadas 

especificamente para a população masculina. Dessa intensificação e da legitimação da 

necessidade do estabelecimento de respostas específicas para as singularidades das condições 

de saúde desse grupo, em 2008, o Ministério da Saúde (MS) lançou a PNAISH (BRASIL, 

2009). 

Essa política busca promover ações que contribuam para ampliar a compreensão da 

realidade masculina, nos seus diversos contextos socioculturais e político-econômicos. Foi 

criada pela necessidade de reverter principais questões de saúde, doenças e agravos mais 

prevalentes nesse grupo e respeita diferentes níveis de desenvolvimento e organização locais 
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dos serviços de saúde e tipos de gestão existentes. Para atingir seus objetivos, desenvolve-se a 

partir de cinco eixos temáticos: acesso e acolhimento; saúde sexual e reprodutiva; paternidade 

e cuidado; doenças prevalentes na população masculina e prevenção de violência e acidentes 

(BRASIL, 2015). 

A partir da identificação dos padrões de risco/proteção existentes nos grupos de 

homens das diversas realidades existentes em nosso país, sustenta-se a necessidade de 

planejamento e desenvolvimento de diversas estratégias e ações em saúde, voltadas para esse 

público, além do intuito de sensibilização para o entendimento da sua própria fragilidade e 

responsabilidade com sua saúde, incluindo aspectos psicossociais (BRASIL, 2018). 

A PNAISH é apontada como política pública de vanguarda no cenário mundial, sendo 

a primeira política pública de saúde voltada especificamente para os homens na América 

Latina e a segunda no continente americano, após o Canadá. Por sua recente 

institucionalização, a PNAISH se encontra em estágios iniciais de implantação e trabalho 

(MARTINS; MALAMUT, 2013). 

Ao explicitar fatores de morbimortalidade, a PNAISH ressalta o reconhecimento de 

seus determinantes sociais, que resultam em vulnerabilidades da população em questão, e 

alerta para que as representações vigentes sobre masculinidade possam comprometer o acesso 

ao cuidado, expondo-a a situações de violência e vulnerabilidade (MASSIRONI, 2017). 

Promover a evolução das condições de saúde dos homens, de forma a contribuir para a 

melhora dos indicadores de saúde desse grupo, considerados ruins em relação aos femininos, 

é importante sob o ponto de vista da saúde coletiva. Busca-se atendimento integral à saúde na 

atenção primária como uma de suas principais diretrizes, o que confere à política caráter 

abrangente (SEPARAVICH; CANESQUI, 2013). 

O processo de implantação e execução dessa política requer que gestores e 

trabalhadores da saúde assumam comportamentos diferenciados e resignifiquem suas práticas, 

além de pautar questões de gênero para realização do planejamento, e implementação de 

ações voltadas a esse grupo (ARAYA et al, 2003). 

É oportuno situar que no campo prático, as ações propostas estão voltadas para o 

atendimento às necessidades em saúde relativas aos aspectos biomédicos, como àqueles que 

dizem respeito à saúde sexual e reprodutiva, com destaque para a prevenção de câncer de 

próstata e planejamento reprodutivo. Apesar disso, é necessário ressaltar a importância da 

produção de resultados que busquem interesses e necessidades, para além das 

tradicionalmente abordadas, expressadas pelo modo de cuidado reducionista, fragmentado e 

biológico, para que essas pessoas sintam-se de fato acolhidas (MOZER; CORRÊA, 2014). 
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É ainda importante considerar que a diversidade de grupos sociais que compõem os 

grupos masculinos e a repercussão de seus contextos de vida em sua saúde, e que isto exige o 

reconhecimento das condições de vida, modos e meios de trabalho, tipos de sociabilidades e 

identidades sociais, formas de adoecimento e subjetividades que conformam os territórios 

(DANTAS et al, 2018). 

O modelo de cuidado biologicista, mesmo necessário, não supre todas as necessidades 

dos indivíduos e grupos, uma vez que os contextos de vida divergem, e por consequência, os 

problemas de saúde, como no caso das questões psicossociais, também. 

 
 

2.4 TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS 
 

O conceito de TMC foi criado por Goldberg e Huxley (1992), para caracterizar 

conjunto de sintomas não psicóticos como a insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, 

dificuldade de concentração e queixas somáticas, que designam situações de sofrimento 

mental, não abrangidas pelos critérios diagnósticos das classificações internacionais. 
 
O termo abarca misto de sintomas depressivos, ansiosos e somáticos menos 

estruturados e de menor gravidade do que aqueles atendidos em unidades especializadas, 

frequentemente associados a problemas psicossociais, critérios para os diversos subtipos de 

transtornos depressivo-ansiosos e podem demandar cuidado intensivo (LUCCHESE et al, 

2014). 

Os TMC são relacionados com quadros subclínicos de ansiedade, depressão e estresse, 

e, de forma frequente, expressam a carga desses problemas para os sistemas de saúde do 

mundo, bem como para o setor produtivo (MURCHO; PACHECO; JESUS, 2016). Goldberg 

e Goodyer (2005) corroboram essa informação e acrescentam que as duas principais 

dimensões que constituem os TMC são os sintomas de ansiedade e depressão. 

O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos relacionados à 

ansiedade no mundo e o quinto em casos de depressão, ambas questões relacionadas de forma 

íntima aos TMC. Segundo estimativas da OMS, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de 

ansiedade, e a depressão afeta 5,8% da população. Pesam nesse cenário, fatores 

socioeconômicos, como pobreza e desemprego, e ambientais, como o estilo de vida. Nesse 

sentido, o estigma associado a apresentar transtorno mental também permanece elevado 

(OMS, 2018). 

Diante de tal magnitude, esses transtornos formam conjunto variado de sintomas, 

muitas vezes, difíceis de serem identificados e se expressam como uma das morbidades 

psíquicas mais prevalentes e não percebidas. Com variações, pelo menos um terço da 
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população apresenta sintomas de TMC, ao analisarem-se as pesquisas existentes 

(LUCCHESE et al, 2014). 

Os pacientes com esse tipo de sofrimento psíquico procuram ajuda a partir de queixas 

sem explicação médica como sensação de “bolo na garganta”, “tremores e tonteiras”, “nervos 

abalados” e diversos tipos de dores em que não se observam condições biológicas que possam 

explicá-las. O não reconhecimento desse grupo é considerado questão importante de saúde 

pública, uma vez que, em média, cerca de 50% desses pacientes podem evoluir para formas 

graves de sofrimento psíquico (SANTOS et al, 2017). 

Estudos demonstram que a prevalências de TMC no Brasil varia entre 29,6% a 64,3% 

(ROCHA et al, 2010, PINTO et al, 2014). Constitui importante carga epidemiológica, possui 

múltiplas apresentações, a evidenciar-se pelo seu quadro sintomatológico. 
 

O grupo de doenças em questão pode levar a repercussões consideráveis em saúde e 

no funcionamento psíquico. O suicídio, depressão, síndrome do pânico são possíveis 

desfechos desses transtornos e geradores de incapacidades, afastamentos e prejuízos 

importantes para o setor produtivo e para a sociedade (GUIRADO, 2017, BRASIL, 2015, 

FENAN, 2017). 

A superação dessa problemática perpassa a compreensão de suas relações causais, 

além da valorização de políticas públicas voltadas para a promoção, proteção e recuperação 

dessas pessoas e de ações que possibilitem a detecção precoce desse tipo de transtornos, 

principalmente em contextos e grupos em que se observa sua negligência, como no caso do 

público masculino, em que sabidamente essas questões são negligenciadas. 

 

2.5 PRINCIPAIS ESTUDOS SOBRE DETERMINANTES DE SAÚDE E TMC 

Para idealização desta subseção foi realizado levantamento bibliográfico baseado em 

obras que abordassem a temática em questão, para servir de alicerce teórico para a pesquisa. 

Realizou-se busca em ambiente virtual, por meio das bases eletrônicas Lilacs e Pubmed e a 

biblioteca virtual Scielo, e portal de periódicos da Capes, utilizando-se os descritores “saúde 

do homem”, “determinantes sociais de saúde” e “transtornos mentais” em português, inglês e 

espanhol. 

Além da pesquisa em bases e bibliotecas virtuais em saúde, foi realizado levantamento 

bibliográfico efetuado por meio de busca livre onde foram consultados livros, revistas 

impressas, entre outros, que por sua relevância foram incluídos nesta subseção. 

As obras idênticas existentes em mais de uma fonte foram eliminadas e, nesse caso, 

considerou-se seu primeiro registro. Foram considerados somente os conteúdos completos. 
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Foi realizada pré-seleção, de acordo com a leitura dos resumos em que se buscou relação 

entre o conteúdo, título, resumo, e se atendiam ao objeto de estudo (determinantes de saúde, 

saúde do homem e sua relação com saúde mental e os TMC). 

Na fase de seleção, as obras foram lidas na íntegra, e os trabalhos que não 

apresentavam qualquer relação com o objetivo e problemas desta pesquisa foram excluídos. 

Realizada a triagem foram obtidos 22 artigos, 01 livro e 05 manuais, publicados em 

português, inglês e espanhol, de 2010 a 2019, para embasamento teórico. 

Em linhas gerais, há diversos fatores relacionados aos determinantes de saúde, 

apontados para o desenvolvimento dos TMC. São representados por características 

sociodemográficas, ocupacionais, relativas à saúde orgânica, eventos de vida produtores de 

estresse, sexo, ausência de atividade física, entre outras (LIMA et al, 2006, SANTOS et al, 

2017, LOPES; FAERSTEIN; CHOR, 2003, BRAGA; CARVALHO; BINDER, 2010, 

MOREIRA et al, 2011, ROCHA et al, 2011).  

O referencial teórico que destaca as associações entre os determinantes de saúde e os 

TMC encontradas foi dividido em três tipologias, tomando como referência estudo de 

Campos, Saturno e Carneiro (2010) e Carvalho (2012): variáveis ambientais; variáveis 

econômicas; variáveis individuais; sociais, e de saúde. Os resultados foram organizados em 

quadro (quadro 1) a seguir, com nome dos autores, título do estudo, ano, informações sobre 

publicação e associação encontrada entre as variáveis de estudo e TMC. Foram consideradas 

associações estatisticamente válidas (p≤ 0,05). A partir disso, foram selecionadas 22 obras, 

nacionais e internacionais. 
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Quadro 1: Principais estudos nacionais e internacionais sobre determinantes de saúde e 

transtornos mentais comuns, capturados nas bibliotecas virtuais Lilacs, Pubmed e Scielo e 

portal de periódicos da Capes, de 2010 a 2019.  
 

AUTOR (ES), INFORMAÇÕES 

SOBRE O PERIÓDICO E ANO 

TÍTULO DO ESTUDO ASSOCIAÇÕES 

ENCONTRADAS 

Rodrigues-Neto et al. Jornal 

brasileiro de psiquiatria, v.57, 

n.4, p.233-239, 2008. 

Transtornos mentais comuns e o 

uso de práticas de medicina 

complementar e alternativa − 

estudo de base populacional. 

Escolaridade (p=0,000), 

renda (p=0,000), idade 

(p=0,000) e recorrer a 

homeopatia (p=0,009) e 

benzedeira (p=0,001) 

mantiveram-se associados 

aos TMC. 

Torres; Abacaxi. Terapia 

Psicológica, v.28, n.1, p.45-53, 

2010. 

Associação entre variáveis 

psicológicas e sociais, com a 

adesão em pessoas com diabetes 

tipo 2. 

O apoio social baixo se 

manteve associado aos TMC 

(p=0,015) 

Farias; Araújo. Revista Brasileira 

de Saúde Ocupacional, v.23, 

n.136, p.25-39, 2011. 

Transtornos mentais comuns 

entre trabalhadores da zona 

urbana de Feira de Santana-BA.  

Renda (p<0,001),  

escolaridade (p<0,001) e cor 

(p=0,003), situação conjugal 

(p=0,006) e atividade física 

(p<0,001) mantiveram-se 

associadas aos TMC. 

Hatch et al. BMC Public Health. 

n.11, p.861-873, 2011. 

Identificando os determinantes 

sociodemográficos e 

socioeconômicos das 

desigualdades em saúde em 

comunidade diversa de Londres: 

o estudo de saúde da 

Comunidade do sudeste de 

Londres (SELCoH). 

Renda (p<0,01), situação 

conjugal (p<0,01), 

escolaridade (p=0,003), 

situação do domicílio 

(p<0,001) mantiveram 

associação aos T MC. 

Rocha et al. Revista Brasileira de 

Epidemiologia, v.13, n.4, p. 630-

40, 2012. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns entre residentes 

em áreas urbanas de Feira de 

Santana, Bahia. 

Escolaridade (p<0,001),  

renda (p<0,001), idade 

(p<0,001), situação conjugal 

(p<0,001), tabagismo 

(p<0,001) e lazer (p<0,001) e 

presença de doenças crônicas 

(p<0,001) mantiveram 

associação aos TMC. 

Martins; Kuhn. Ciência e Saúde 

Coletiva, v.18, n.6, p.1809-1816, 

2013. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns em jovens 

brasileiros recém-incorporados 

ao serviço militar obrigatório e 

fatores associados. 

Dificuldades para dormir 

(p=0,043) e acordar no meio 

da noite e ter dificuldades 

para voltar a adormecer 

(0,019) mantiveram-se 

associados aos TMC. 

Coutinho et al. Cadernos de 

Saúde Pública, v.30, n.9, p.1875-

1883, 2014. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns e contexto 

social: análise multinível do São 

Paulo Ageing & Health Study 

(SPAH). 

Existência de trabalho 

(ocupação) (p<0,001), idade 

(p<0,001) e escolaridade 

(p<0,001) mantiveram-se 

associados aos TMC. 

Feijó; Câmara; Luiz. Cadernos de 
Saúde Pública, v.30, n.11, 
p.2433-2442, 2014. 

Aspectos psicossociais do 

trabalho e transtornos mentais 

comuns em pilotos civis. 

Idade (p=0,047) e prática de 

exercícios físicos 

mantiveram-se associados 

aos TMC. 
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AUTOR (ES), INFORMAÇÕES 

SOBRE O PERIÓDICO E ANO 
TÍTULO DO ESTUDO ASSOCIAÇÕES 

ENCONTRADAS 

Silva; Cerqueira; Lima. Revista 

Brasileira de Epidemiologia, p. 

229-242, 2014. 

Apoio social e transtorno mental 

comum entre estudantes de 

Medicina. 

Apoio social manteve-se 

associado aos TMC, 

sobretudo na dimensão apoio 

interação (p=0,002). 

Lima. Cadernos Brasileiros de 

Saúde Mental, v.7, n.15, p.101-

121, 2015. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns em 

comunidades rurais em 

Atibaia/SP – Brasil. 

Idade (p=0,026), 

escolaridade (p=0,0005) cor 

(p=0,033) e problema de 

saúde 

(p<0,0001) mantiveram-se 

associados aos TMC. 

Alves et al. Revista de 

Enfermagem UERJ, v.23, n.1, p. 

64-9, 2015. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns entre 

profissionais de saúde. 

Renda (p<0,001) e idade 

(p=0,003) mantiveram-se 

associadas aos TMC. 

Silva; Aguiar; Fonseca. Jornal 

Brasileiro de Psiquiatria, v.64, 

n.1, p.24-31, 2015. 

Associação entre sobrepeso, 

obesidade e transtornos mentais 

comuns em nutricionistas. 

Renda per capita (p=0,008) 

manteve associada aos TMC 

Romero et al. Jornal Brasileiro 

de Psiquiatria, v.65, n.4, p.322-

329, 2016. 

Transtornos mentais comuns em 

educadores sociais. 

Idade (p<0,05), estado civil 

(p<0,05) e escolaridade 

(p<0,05) mantiveram-se 

associados ao TMC. 

Carlotto. Psicologia 

Argumentativa, v.34, n.65, p. 

133-146, 2016. 

Transtornos mentais comuns em 

trabalhadores de unidades 

básicas de saúde: prevalência e 

fatores associados. 

Vínculo de trabalho (p=0,03) 

manteve-se associado aos 

TMC. 

Ferreira; Kluthcovsky; 

Cordeiro. Revista Brasileira de 

Educação Médica, v.40, n.2, 

p.268-277, 2016. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns e fatores 

associados em estudantes de 

medicina: estudo 

comparativo. 

Renda (p=0,01) e sono 

(p=0,01) mantiveram-se 

associados aos TMC. 

Mattos; Araújo; Almeida. 

Revista de Saúde Pública USP, 

v.51,n.48, p.1-9, 2017. 

 

Interação entre demanda-

controle e apoio social na 

ocorrência de transtornos 

mentais comuns. 

O apoio social baixo manteve 

associado aos TMC (p<0,05). 

Gosh et al. Research in 

Cardiovascular Medicine, v.6, 

n.4, p.29-33, 2017. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns não 

diagnosticados e sua associação 

com a qualidade de vida entre 

pacientes atendidos na clínica de 

arritmias de um grande hospital 

terciário no sul da Índia. 

O não consumo de álcool 

(p=0,049) manteve-se 

associado aos TMC. 

Luchese et al. Texto e Contexto 

Enfermagem, v.26, n.1, p.1-7, 

2017. 

Transtorno mental comum entre 

indivíduos que abusam de álcool 

e drogas: estudo transversal.  

O consumo de drogas 

(maconha) manteve-se 

associado aos TMC (p=0,00). 

Continuação... 
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AUTOR (ES), INFORMAÇÕES 

SOBRE O PERIÓDICO E ANO 

TÍTULO DO ESTUDO ASSOCIAÇÕES 

ENCONTRADAS 

Souza et al. Revista portuguesa 

de enfermagem de Saúde Mental, 

n.18, p.1-8, 2017. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns em adultos no 

contexto da atenção primária à 

saúde. 

Situação conjugal (p=0,002), 

escolaridade (p=0,000) e 

doenças crônicas (p=0,002) 

mantiveram associação com 

os TMC. 

Santos et al. Cadernos de Saúde 

Coletiva, n.25, v. 2, p. 160-168, 

2017. 

Transtornos mentais comuns: 

prevalência e fatores associados 

entre agentes comunitários de 

saúde. 

Renda (p=0,04), cor 

(p=0,05), e alimentação 

mantiveram-se associados 

aos TMC. 

Silva et al. Revista de Pesquisa o 

Cuidado é Fundamental online, 

v. 9, n.3 p. 676-681, 2017. 

Prevalência de transtornos 

mentais comuns entre 

trabalhadores marítimos do Rio 

de Janeiro. 

Renda familiar (p=0,029), 

prática de exercícios físicos 

(p=0,002) e tabagismo 

(p=0,03) mantiveram-se 

associados aos TMC. 

Sithey. BMJ Open, v.8, n2, p.1-

11, 2018. 

Fatores socioeconômicos, 

religiosos, espirituais e de saúde 

associados a sintomas de 

transtornos mentais comuns: 

uma análise secundária 

transversal dos dados do Banco 

Nacional de Felicidade do 

Butão. 

Renda (p<0,001),  residir no 

meio rural (p=0,006), idade 

(p<0,001), escolaridade 

(p<0,001),situação conjugal 

(p<0,001) mantiveram 

associação aos TMC. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

2.5.1 Variáveis ambientais  

Com relação às variáveis que possam relacionar-se ao ambiente, em pesquisa realizada 

com comunidade urbana de Londres, observou-se associação estatística entre a situação do 

domicílio (próprio ou alugado) e os TMC (HATCH et al, 2011). Em estudo de Sithey (2018) 

realizado no Butão, observou-se maior prevalência da associação entre os que residem no 

meio rural e os TMC, em comparação aos que residem no meio urbano. 

 

2.5.2 Variáveis econômicas 

Em estudo com trabalhadores da saúde observou-se relação entre a situação de 

trabalho (trabalhando, desempregado e tipo de vínculo) e desenvolvimento de TMC 

(CARLOTTO, 2016). Esse tipo de associação também foi encontrada, na pesquisa de 

Coutinho e cols. (2014), com população adulta da cidade de São Paulo observou-se 

associação entre desemprego e o grupo de doenças estudado. Em suma, em todas as situações 

observadas, o vínculo de trabalho inseguro ou desemprego estiveram estatisticamente 

relacionados aos transtornos. 

Observou-se também quantidade significativa de estudos que relacionaram a variável 

renda ao desfecho estudado. Pesquisa desenvolvida por Alves e cols. (2015), com 

Continuação... 
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profissionais de saúde, identificou associação entre o desfecho e renda, assim como no 

trabalho de Silva, Aguiar e Fonseca (2015) em que se observou que os participantes que 

percebiam menor renda estavam em maior risco para o desenvolvimento desse tipo de 

transtorno. Esse resultado também foi encontrado por Santos e cols. (2017), em pesquisa de 

Farias e Araújo (2011), Rocha e cols. (2012), em estudo de Ferreira, Kluthcovsky e Cordeiro 

(2016) e de Silva e cols. (2017), todos com trabalhadores de contextos laborais distintos. Em 

cenário internacional, a associação entre TMC e renda foi encontrada em estudo de Sithey 

(2018) com população urbana e rural de país na Ásia.  Nessas pesquisas, a associação 

estatística entre a baixa renda e os transtornos pesquisados pode ser observada em todos os 

contextos. 

 

2.5.3 Variáveis individuais, sociais e de saúde 

 Neste subitem, são descritas variáveis como: idade; escolaridade; cor da pele 

autorreferida; hábitos de vida; hábitos alimentares; sedentarismo; atividades físicas; estado 

civil; doenças crônicas; práticas integrativas e complementares; a percepção de apoio social e 

distúrbios do sono. 

Pesquisa com adultos trabalhadores da zona urbana de Feira de Santana-BA observou 

associação entre escolaridade baixa e analfabetismo com o desfecho estudado (FARIAS; 

ARAÚJO, 2011). Essa associação também foi encontrada em trabalho de ROCHA e cols. 

(2012) com população adulta de Feira de Santana- BA, em pesquisa de Coutinho e cols. 

(2014) com população adulta da cidade de São Paulo, em pesquisa com comunidade rural do 

interior de São Paulo, em trabalho com duas populações de cidade do interior de Minas Gerais 

e também em trabalho com educadores sociais de cidade urbana brasileira (RODRIGUES-

NETO et al, 2008, LIMA, 2015, SOUZA et al, 2017, ROMERO et al, 2016). Em pesquisa 

com adultos de Londres e com populações urbanas e rurais do Butão, observou-se também a 

associação entre escolaridade e a suspeição para esse transtorno (HATCH et al, 2011, 

SITHEY, 2018).  

A idade também foi frequentemente citada como fator de risco/associação para os 

TMC. Em pesquisa com jovens adultos de Londres, observou-se associação do transtorno e os 

estratos etários mais jovens, fato também observado em pesquisa realizada no Butão, com 

populações urbanas e rurais (HATCH et al, 2011, SITHEY, 2018).  

A associação entre idade e TMC foi documentada entre profissionais de saúde, 

estudantes, trabalhadores industriários de cidade do estado da Bahia, entre residentes de áreas 

urbanas de município do Nordeste, adultos de zona urbana de São Paulo, entre educadores 
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sociais, em população de comunidade rural do interior de São Paulo, entre moradores de 

cidade do interior de Minas Gerais e entre trabalhadores da aviação civil brasileira 

(RODRIGUES-NETO et al, 2008, ALVES et al, 2015, SILVA; COSTA, 2012, FONSECA; 

ARAÚJO, 2014, ROCHA et al, 2012, COUTINHO et al, 2014, ROMERO et al, 2016, LIMA, 

2015, FEIJÓ; CÂMARA; LUIZ, 2014). Nessas pesquisas, evidenciou-se que a associação 

com o desfecho aumentava com a idade, e as faixas etárias mais frequentemente estudadas 

situaram-se entre adultos e idosos. 

A associação do desfecho com a variável cor da pele também foi apontada. Estudo de 

Santos e cols. (2017) mostrou essa associação, assim como em pesquisa com adultos 

trabalhadores da zona urbana de Feira de Santana-BA, e em comunidade rural do interior de 

São Paulo (FARIAS; ARAÚJO, 2011, LIMA, 2015). Nos estudos observou-se maior 

prevalência entre brancos, negros e pardos, respectivamente. 

Quanto aos hábitos de vida, em estudo de Silva e cols. (2017) com trabalhadores 

marítimos, houve associação entre tabagismo e o grupo de transtornos estudado, assim como 

estudo com população adulta de Feira de Santana – BA, analisada por Rocha e cols. (2012). 

Nesse aspecto, a associação com TMC também foi observada em trabalho realizado na Índia 

com população adulta, usuária de serviço de cardiologia, em que se observou associação 

estatística e maior prevalência para suspeição do transtorno entre os que não faziam consumo 

regular de álcool, comparados aos que haviam feito ou faziam consumo frequente da 

substância (GOSH  et al, 2017). A associação com os transtornos em questão também foi 

observada em população em tratamento de dependência química (LUCHESE et al, 2017). 

Ao analisarem-se hábitos alimentares foi encontrada associação entre haver tentado 

diferentes tipos de dietas e a doença (SANTOS et al, 2017). Em semelhante análise, 

observou-se também associação entre esse desfecho e obesidade (SILVA; FONSECA, 2015). 

Em estudo com jovens recém-incorporados ao serviço militar obrigatório observou-se 

que as razões de prevalência do desfecho mostraram-se entre quatro e cinco vezes maiores 

entre os que apresentavam distúrbios do sono, sendo que estes se revelaram único fator 

associado aos TMC (MARTINS; KUHN, 2013). A associação entre sono e os transtornos 

estudados também foi encontrada em estudo de Ferreira, Kluthcovsky e Cordeiro (2016) com 

estudantes de medicina.   

Em estudo de Silva e cols. (2017) com trabalhadores marítimos, a não realização de 

exercícios físicos foi mais prevalente e associada ao grupo de doenças estudado, assim como 

em estudo de Farias e Araújo (2011). Encontrada também associação entre o sedentarismo e 

os transtornos pesquisados em pilotos da aviação civil brasileira, em que a suspeição para o 
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transtorno foi prevalente entre aqueles que não praticavam quaisquer atividades físicas 

(FEIJÓ; CÂMARA; LUIZ, 2014). Com relação às atividades de lazer, foi encontrada relação 

entre sua não realização e o desfecho estudado, em estudo de Farias e Araújo (2011) e de 

Rocha e cols. (2012). 

Encontrou-se também em população de adultos de município de Minas Gerais, 

associação entre o estado civil e o desfecho (SOUZA et al, 2017). Essa mesma relação foi 

encontrada em adultos trabalhadores da zona urbana de Feira de Santana-BA, em população 

do interior de Minas Gerais, em pesquisa de Souza e cols. (2017) e também em estudo de 

Farias e Araújo (2011), sobretudo, entre separados e divorciados (FARIAS; ARAÚJO, 2011). 

Em estudo de Rocha e cols. (2012), identificou-se prevalência para o grupo dos sem 

companheiro. Ao olharem-se trabalhos internacionais, Hatch e cols. (2011) observaram a 

mesma associação de situação conjugal e esses transtornos, sobretudo entre os grupos de 

pessoas casadas, fato também reconhecido em estudo realizado, no Butão, por Sithey e cols. 

(2018) e em estudo de Romero e cols. (2016). 

Associação entre o desfecho e doenças crônicas (hipertensão e diabetes) também pode 

ser evidenciada, na pesquisa de Rocha e cols. (2012), em população de cidade do interior de 

Minas Gerais, em estudo de Souza e cols. (2017), assim como diversas doenças crônicas, 

encontrada em trabalho de Lima (2015).  

Com relação às práticas integrativas e complementares (PIC) foi encontrado também 

um único trabalho, com população do interior de Minas Gerais, em que foi encontrada 

associação desse tipo de prática e o desfecho (RODRIGUES-NETO et al, 2008). 

 Pôde-se observar também associação dos transtornos em questão e a percepção de 

apoio social. Em pesquisa de Silva, Cerqueira e Lima (2014) essa associação pôde ser 

percebida. Em trabalho com trabalhadores de unidade de atenção básica de cinco municípios 

da Bahia, essa associação também foi encontrada, reforçando outros achados encontrados. No 

cenário internacional, estudo mexicano, realizado com pacientes com diabetes, pôde 

identificar a associação entre o baixo apoio social e os TMC (TORRES; ABACAXI, 2010, 

MATTOS; ARAÚJO; ALMEIDA, 2017).  

 Em suma, os achados em estudos nacionais e internacionais, apontam associação 

estatística significativa entre as variáveis relacionadas aos determinantes de saúde e os TMC, 

e essas relações podem assim serem sintetizadas, no esquema representado na figura (figura 

2) a seguir:  
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Fig.2: Representação esquemática das variáveis associadas aos TMC, com base nos estudos capturados nas 

bibliotecas virtuais Lilacs e Pubmed, biblioteca virtual Scielo e portal de periódicos da Capes, de 2010 a 2019. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

 

 Ao analisarem-se os estudos encontrados, percebem-se inúmeras associações 

encontradas entre variáveis relacionadas aos determinantes de saúde das coletividades e os 

TMC. Há, entretanto, questões importantes que impactam na saúde do homem e que poderiam 

ser investigadas. 

 Os hábitos alimentares masculinos, sobretudo em frequências alimentares e qualidades 

dos alimentos são pouco estudados. São ainda incipientes as pesquisas que buscam relações 

entre a alimentação com questões de saúde mental. A maior parte dos estudos realizados 

ocorreu em contextos culturais e sociais diferentes do Brasil, o que deve ser levado em conta 

quando se comparam resultados e que podem explicar as diferenças observadas em relação ao 

Brasil (LINDEMANN; OLIVEIRA; MENDOZA-SASSI, 2016). 

 Com relação a outras práticas relacionadas à prevenção em saúde, como a utilização 

de preservativo nas relações sexuais, imunização e a realização do exame prostático 

específico (PSA), utilizado para a prevenção do câncer de próstata, não se conheceu nenhum 

estudo que apontasse a relação desses hábitos com os TMC.  
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 Também não foram encontradas pesquisas que abordassem a percepção dos usuários 

sobre os serviços de saúde e sua associação com os transtornos em questão. Nesse aspecto, 

refere-se à percepção de que se esse público frequenta serviços de saúde, a periodicidade e a 

percepção ou não de dificuldades (questões que poderiam ser numericamente mensuradas). 

 Dados de saúde importantes como pressão arterial, índice de massa corpórea (razão 

encontrada dividindo-se o peso corporal pelo quadrado da altura) e índice cintura quadril 

(razão entre o tamanho mensurado da cintura e do quadril) não foram relacionados aos TMC, 

nos estudos encontrados. É sabida a relação entre essas informações e as doenças 

cardiovasculares, altamente prevalentes nesse público (BRASIL, 2018). 

 Outras variáveis que não apresentavam relação com os TMC, em estudos anteriores, 

estão representadas no esquema (figura 3) a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Índice de massa corporal; 

** Índice cintura quadril; 

*** Práticas integrativas e complementares em saúde; 

**** Antígeno prostático específico. 

 

Fig.3: Representação esquemática das variáveis não descritas em pesquisa, com base nos estudos capturados nas 

bibliotecas virtuais Lilacs e Pubmed, biblioteca virtual Scielo e portal de periódicos da Capes, de 2010 a 2019. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

Trata-se de estudo epidemiológico observacional, descritivo seccional. Nos estudos 

seccionais, tanto a exposição quanto o desfecho são detectados simultaneamente e, somente 

ao final, após a coleta de dados, os grupos são formados para investigação.  

O tipo de estudo em questão tem sido utilizado para investigar diversos problemas em 

saúde pública. De modo geral, a aplicação mais comum está ligada à necessidade de conhecer 

de que maneira se distribuem uma ou mais características individuais ou coletivas em 

determinada população (KLEIN; BLOCH, 2006). 

Esse tipo de estudo é também considerado por muitos autores como analítico, quando 

as variáveis em questão são fixas e não mudam ao longo do tempo (CÂMARA, 2017). 

Inicialmente, são escolhidos os indivíduos do grupo estudo (nesse caso, os homens expostos a 

diversas condições de vida e de saúde denominadas determinantes) e um grupo comparação, 

formado por não expostos. Vale ressaltar que os indivíduos por serem do sexo masculino e 

inserirem-se em mesmo contexto de vida são semelhantes, característica necessária a esse tipo 

de estudo. 

Logo após comparar-se a proporção de pessoas com efeitos entre os dois grupos, por 

meio de testes estatísticos, avalia-se a probabilidade de que essa diferença não seja por acaso. 

O problema dos estudos seccionais é que no grupo estudo podem estar incluídas pessoas que 

apresentaram efeitos a serem testados antes da exposição aos determinantes de saúde de 

determinado tempo e lugar e, assim, não poderiam ser associados (CÂMARA, 2017). 

Segundo os mesmos autores, é sempre possível testar a existência de associações de 

frequências ou estatísticas, entre pelo menos dois eventos classificados como doença e 

exposição na amostra de indivíduos (ibid). No presente estudo, foi investigada a exposição a 

variáveis relacionadas aos determinantes de saúde, tendo como desfecho os TMC (figura 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: Exposição e desfecho de estudo. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 
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O desenho de estudo permite que se visualize que aconteceu na população em 

determinado momento. Foram considerados os expostos e os não expostos às características 

compreendidas no campo dos determinantes de saúde e a ocorrência de TMC. 

 

3.1 CENÁRIO E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

A população de estudo é composta de homens residentes no município de Bananal – 

SP. O município localiza-se no interior do Estado de São Paulo, mais precisamente no vale 

histórico\circuito da fé do Vale do Paraíba. Possui, de acordo com estimativas do censo do 

IBGE para o ano de 2017, 10.827 habitantes, desses, estima-se que 5.051 sejam do sexo 

masculino e que desse grupo, 1110 homens residam em áreas rurais, 3941 em áreas urbanas. 

A área geográfica total é de 618,7 km², o que resulta em densidade demográfica de 16,02 

hab/km² (IBGE, 2017). A distribuição etária da população masculina é representada na figura 

5 a seguir: 

 

Fig. 5: População masculina de Bananal.  

Fonte: IBGE (2010). 

 

Trata-se de município com baixa densidade demográfica, extensas áreas rurais e 

reservas ecológicas. Atualmente, as atividades exercidas pelos municípios da microrregião de 

Bananal são a pecuária, a agricultura, o artesanato e o pequeno comércio, além do turismo. A 

maior fonte de renda do município de Bananal encontra-se na rede de serviços, que agrega 

maior volume de pessoas empregadas (SEADE, 2010). 

Bananal apresenta maior quantidade de atrativos turísticos comparado aos outros 

municípios do vale histórico. Esses atrativos se dividem em naturais, como as cachoeiras e a 

estação ecológica; e, históricos, como as antigas fazendas e o Solar Aguiar Valim. Os 

municípios de Bananal e São José do Barreiro concentram aproximadamente 80% dos meios 

de hospedagem dentro do vale histórico. O setor agropecuário evidencia a variedade de 
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culturas agropecuárias, liderada pela criação de bovinos, que basicamente se dedica à 

produção de leite e queijo (SEADE, 2010). 

No aspecto educacional, o município de Bananal possui 8.668 pessoas alfabetizadas, 

possuindo 7,91% de sua população analfabeta. Em 2015, foram registradas 1310 matrículas 

para o ensino fundamental, e para o ensino médio apenas 400. Dessa forma, a microrregião de 

Bananal é caracterizada pela perda contínua de parte da população jovem, que busca 

oportunidades de renda e trabalho em outras localidades. 

Com relação aos serviços de saúde existentes, possui cinco estabelecimentos 

vinculados ao SUS (quatro unidades da estratégia de saúde da família e uma unidade mista de 

saúde). Possui população fortemente dependente dos serviços públicos de saúde, pela natural 

ausência de outros serviços.  

Para a presente pesquisa, em particular, foram analisadas informações referentes ao 

público masculino local, tanto do meio urbano como rural. O cálculo amostral levou em conta 

a população estimada do último censo (5051 do sexo masculino e 2.961 situada na faixa etária 

de 18-65 anos), nível de confiança de 95%, erro amostral de 5%, a partir de cálculo específico 

para esta estimativa, conforme representado na figura 5 (VIEIRA, 2016).  

A prevalência conhecida do desfecho foi propositalmente omitida, de forma a 

permitir-se maior número de participantes, cabe destacar que o valor na faixa de 20%, 

prevalência dos estudos sobre TMC em populações masculinas, aplicava-se a amostras com 

perfis diferentes daquele encontrado na população masculina bananalense (mulheres ou 

grupos profissionais específicos, de outras realidades sociais e econômicas).  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: Equação para determinação de cálculo amostral 

Fonte: Costa-Neto (2000) 

 

O universo do estudo totalizou 386 sujeitos. Foram incluídos indivíduos moradores 

bananalenses do sexo masculino, na faixa etária de 18 a 65 anos de idade incompletos, 

residentes no município estudado. Foram excluídos moradores recém-chegados de outras 

regiões que não o município, há menos de seis meses e também os que se recusaram a 

Legenda:  
n = amostra calculada;  
N = população; 
Z = variável normal padronizada 
associada ao nível de confiança; 
p = verdadeira probabilidade do evento;  
e = erro amostral. 
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participar do estudo. Por não atender aos critérios de inclusão e exclusão descritos, houve 

perda total de 4,32%, conforme descrito na representação esquemática a seguir (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Representação esquemática da população sob estudo. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

 

3.2 MÉTODO E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

A estratégia metodológica utilizou formulário preenchido pelo entrevistador e 

questionário geral autoaplicado que abordou os seguintes aspectos (apêndice 2):  

1) Suspeição para os TMC por meio do Self Reporting Questionnaire - SRQ-20 (MARI; 

WILLIAMS, 1986);  

2) Hábitos relacionados ao tabagismo, etilismo e consumo de outros tipos de drogas; 

3) Atividades de hobby e lazer, hábitos alimentares como número de refeições por dia, 

consumo de frutas, legumes e verduras, consumo de alimentos ultraprocessados (embutidos, 

enlatados, defumados e semelhantes); 

4) Realização de PIC; 

5) Uso de preservativo nas relações sexuais, histórico de Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST); 

6) Acompanhamento nas unidade de saúde do município, Realização de tratamento para 

questões de saúde ou doença, frequência nas unidades de saúde do município, dificuldades 

para acessar os equipamentos de saúde existentes; 

7) Histórico e acompanhamento para hipertensão arterial sistêmica (HAS) e diabetes; 

8) Realização de ações para a prevenção do câncer de próstata, seja por meio do exame de 

antígeno prostático específico (PSA) ou pelo exame de toque; 
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9) Imunização para febre amarela; 

10) Mensuração da percepção de apoio social, por meio da escala MOS-SSS; 

11) Situação domiciliar e número de moradores no domicílio; 

12) Idade, cor autorreferida, situação conjugal, filhos, renda, escolaridade, situação laboral; 

13) Aferição de pressão arterial por meio de aparelho esfigmomanômetro aneroide;  

14) Medidas de peso e altura para o cálculo do índice de massa corporal (IMC) que é 

calculado dividindo-se o peso (em kg) pelo quadrado da altura (em metros). O resultado 

revela se o peso está dentro da faixa ideal, abaixo ou acima do desejado (menor que 18,5 - 

abaixo do peso, entre 18,5 e 24,9 - peso normal, entre 25,0 e 29,9 – sobrepeso e acima de 30,0 

– obesidade); 

15) Medidas da cintura e do quadril para o cálculo de índice cintura quadril (ICQ) que é o 

cálculo que se faz a partir das medidas da cintura e do quadril para verificar o risco de 

doenças cardiovasculares. A relação cintura-quadril é calculada dividindo-se a medida da 

circunferência da cintura em centímetros pela medida da circunferência do quadril em 

centímetros. O índice de corte para risco cardiovascular é igual ou maior que 0,90 para 

homens. Um número mais alto demonstra maior risco. 

Para devida compreensão do instrumento de coleta de dados, foram realizados teste e 

reteste em sua aplicação. Essa pesquisa foi realizada por pesquisador coordenador com auxílio 

de três colaboradores treinados previamente.  

 

3.3 TREINAMENTO DE PESSOAL 

 

 O treinamento dos aplicadores de questionário foi desenvolvido, por meio de sessões 

de apresentação e discussão dos objetivos da pesquisa, enfatizando-se a importância da adesão 

dos participantes. Essas sessões foram seguidas de simulação de situações no trabalho de 

campo. 

 

3.4 TRABALHO DE CAMPO E COLETA DE DADOS 

 A equipe foi composta por um coordenador de campo e três entrevistadores 

responsáveis pela aplicação dos questionários. A aplicação dos questionários ocorreu no 

ambiente das unidades de saúde do município e também, por meio de visitas domiciliares a 

pontos diversos do perímetro urbano e do meio rural da cidade. 

Os participantes preencheram o questionário com auxílio dos aplicadores, tendo 

início, em seguida, as aferições de medidas como peso, altura, cintura, quadril e pressão 
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arterial (medida que não foi analisada no presente estudo). Após o preenchimento, cada 

questionário foi numerado e lacrado em envelope, seguindo para o responsável pela pesquisa 

para fins de codificação de cada item do instrumento. Diariamente, os questionários foram 

codificados, revisados e seus dados digitados.  

A identificação do material coletado se deu por meio de numeração, cuja ligação ao 

nome do participante foi de conhecimento exclusivo da coordenação da pesquisa. O processo 

de digitação se deu concomitante à coleta de dados, contando com a participação de dois 

digitadores independentes. O banco de dados foi construído utilizando-se o programa 

Statistical Package for the Social Sciences versão 21(SPSS®). 

Após revisão e codificação das questões do instrumento, as informações foram 

transcritas para planilhas, pelo procedimento de dupla digitação independente e sobreposição 

dos dados. Erros e inconsistências foram verificados por meio de processo de revisão e 

auditoria nos questionários. 

 

 3.5 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Para aplicação do questionário, foram seguidos os preceitos da resolução 466 de 2012 

do Conselho Nacional de Saúde em atendimento às questões ético-legais. Antes do 

preenchimento do instrumento de coleta de dados, cada participante foi informado sobre os 

propósitos da pesquisa e assinou o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 1). 

O estudo em questão possui projeto de pesquisa aprovado, em março de 2018, pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de medicina do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, com nº CAEE 85418718.3.0000.5243 e parecer nº 2.617.228 (anexo 2). 
 

 

3.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta subseção, são apresentados tópicos a respeito das variáveis analisadas 

(determinantes de saúde e TMC) e modelo de análise adotado. 

 

3.6.1 Transtornos mentais comuns 
     

A variável TMC foi avaliada de acordo com vinte questões fechadas que 

correspondem à versão reduzida do SRQ-20, criado com a finalidade estimar casos suspeitos 

desses transtornos (apêndice 2, bloco A). 

O instrumento vem sendo utilizado em diversos países para rastreamento de 

transtornos não-psicóticos. Trata-se de questionário recomendado pela OMS para estudos em 
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AB à saúde, por ser viável tanto em termos de facilidade, como também de uso e custo 

reduzido (HUSSAIN; CREED; TOMENSON, 2000).  

O instrumento, em sua versão reduzida, possui 20 questões validadas pela OMS em 

1983. Estudo inicial, envolvendo os TMC no Brasil, foi realizado em 1986 por Mari e 

Williams, em três unidades de saúde na cidade de São Paulo (Centros de Saúde da Ladeira 

Rosa e Bom Retiro, em Barra Funda, e no Hospital do Servidor Público Estadual de São 

Paulo) (MARI; WILLIAMS, 1986). 

As questões do instrumento são dividas em quatro grupos: grupo 1, quatro questões 

sobre humor depressivo-ansioso; grupo 2, seis questões sobre sintomas somáticos; grupo 3, 

seis questões sobre decréscimo de energia vital; grupo 4, quatro questões sobre pensamentos 

depressivos. 

As questões do grupo um, humor depressivo ansioso, são descritas a seguir: 

1 Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado(a)? 

2 Assusta-se com facilidade? 

3 Tem se sentido triste ultimamente? 

4 Tem chorado mais do que de costume? 

 

As questões do grupo dois, sintomas somáticos: 

5 Tem dores de cabeça frequentes? 

6 Dorme mal? 

7 Tem sensações desagradáveis no estômago? 

8 Tem má-digestão? 

9 Tem falta de apetite? 

10 Tem tremores nas mãos? 

 

As questões do grupo três, decréscimo da energia vital: 

11 Cansa-se com facilidade? 

12 Tem dificuldade em tomar decisões? 

13 Tem dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias? 

14 Tem dificuldades no serviço (o trabalho é penoso e causa sofrimento)? 

15 Sente-se cansado o tempo todo?  

16 Tem dificuldade de pensar com clareza? 

 

As questões do grupo quatro, pensamentos depressivos: 

17 É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 

18 Tem perdido o interesse pelas coisas? 
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19 Tem tido a ideia de acabar com a vida? 

20 Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimo? 

A cada dimensão, subdividas em respostas sim (1) ou não (0), foi atribuído um ponto 

para cada resposta afirmativa. De acordo com os escores do instrumento, foram definidos 

como os participantes não suspeitos, aqueles que apresentam escore igual ou menor a cinco 

respostas positivas, e suspeitos, aqueles com escore igual ou acima de seis.  

Na validação do instrumento, foi recomendado o ponto de corte de cinco respostas 

positivas para homens e sete para mulheres. O SRQ-20 foi validado por Mari e Williams 

(1986), e Ludermir e Lewis (2003) com sensibilidade e especificidade em torno de 80%. 

Porto e cols. (2006) realizaram, recentemente, pesquisa com professores de escolas 

municipais e particulares de Vitória da Conquista, Bahia, e utilizaram como ponto de corte 

oito ou mais respostas positivas. 

Face ao exposto na validação, este estudo adotou, para fins de classificação, 

participantes não suspeitos aqueles que apresentarem escore igual ou menor a cinco respostas 

positivas, e suspeitos aqueles com escore igual ou acima de seis (LUDERMIR; LEWIS, 

2003). O alpha de Cronbach foi calculado para medir a confiabilidade (consistência interna), 

para avaliar a magnitude em que os itens do SRQ estão correlacionados, o valor encontrado 

foi de 0,747. 

 

3.6.2 Percepção de apoio social 

A percepção de apoio social foi estimada por meio da Escala de Apoio Social (MOS-

SSS) que foi desenvolvida para o Medical Outcomes Study (MOS-SSS) por Sherbourne e 

Stewart (1991) e pela equipe de Griep, no estudo Pró-Saúde no Rio de Janeiro (GRIEP et al., 

2005). A versão da escala está presente no apêndice 2, bloco C. 

O instrumento é composto por 19 questões que o participante deve responder a partir 

de uma instrução inicial: “Se você precisar, com que frequência conta com alguém?”, 

assinalando uma das cinco respostas possíveis de acordo com escala Likert de cinco pontos: 0 

(“nunca”); 1 (“raramente”); 2 (“às vezes”); 3 (“quase sempre”) e 4 (“sempre”) (GRIEP et al., 

2005). É destacado que para a soma do escore total não é necessário a inversão de nenhum 

item (ZANINI et al., 2018).  

O instrumento original apresentou estrutura interna composta por cinco fatores, 

identificados como apoio social do tipo emocional, informacional, material, afetivo e de 

interação social positiva. Todos avaliam de alguma forma o suporte recebido por outras 

pessoas, nos diversos contextos de vida. As questões do instrumento são dividas em quatro 
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questões referentes à dimensão apoio material, três questões referentes à dimensão apoio 

afetivo, quatro questões referentes à dimensão apoio emocional, quatro questões referentes à 

dimensão informação e quatro questões referentes à dimensão interação social positiva. 

As questões da dimensão um, apoio material, são descritas a seguir: 

Se você precisar, com que frequência pode contar com alguém... 

1 Que o ajude, se você ficar de cama? 

2 Para levá-lo ao médico? 

3 Para ajudá-lo nas tarefas diárias, se ficar doente? 

4 Para preparar suas refeições, se você não puder prepará-las? 

 

A dimensão dois, apoio afetivo: 

Se você precisar, com que frequência pode contar com alguém... 

1 Que demonstre amor e afeto por você? 

2 Que lhe dê um abraço? 

3 Que você ame e que faça você se sentir querido? 

 

A dimensão três, apoio emocional: 

Se você precisar, com que frequência pode contar com alguém... 

1 Para ouvi-lo, quando você precisar falar? 

2 Em quem confiar e para falar de você ou sobre os seus problemas? 

3 Para compartilhar suas preocupações e medos mais íntimos? 

4 Que compreenda seus problemas? 

 

A dimensão quatro, sobre informação: 

Se você precisar, com que frequência pode contar com alguém... 

1 Para dar bons conselhos, em situações de crise? 

2 Para dar informações, que o ajude a compreender determinada situação? 

3 De quem você realmente quer conselhos? 

4 Para dar sugestões de como lidar com um problema pessoal? 

 

A dimensão cinco, referente à interação social positiva: 

Se você precisar, com que frequência pode contar com alguém... 

1 Com que fazer coisas agradáveis? 

2 Com quem distrair a cabeça? 

3 Com quem relaxar? 

4 Para se divertir junto? 
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Para definição do apoio social de acordo com a escala MOS-SSS os escores 

encontrados definem que entre zero e 33 pontos o apoio social é considerado baixo; entre 33 e 

67 pontos, apoio social moderado e entre 67 a 100 pontos, apoio social alto (ZANINI et al., 

2018). 

Os escores foram obtidos por meio da soma de pontos atribuídos às perguntas de cada 

dimensão. A cada resposta foi atribuído uma pontuação que variou de 0 a 4. Quanto maior 

fosse o escore maior seria o nível de suporte social percebido. A soma de pontos obtidos de 

cada uma das dimensões foi dividida pelo escore máximo possível na mesma dimensão (que 

variava de acordo com o número de perguntas). O resultado da razão (total de pontos 

obtidos/pontuação máxima da dimensão) foi multiplicado por 100. Os homens que deixaram 

de responder a qualquer pergunta de determinada dimensão foram excluídos do cálculo do 

escore desta (GRIEP et al, 2005). 

A análise da percepção de apoio social foi também realizada por meio da soma dos 

escores totais e a classificação por tercis, com divisões classificadas como baixo, médio e alto 

e também por divisão pela média, para análise bivariada. A respeito disso, Andrade e cols. 

(2005) classificaram o apoio social, segundo a distribuição da pontuação da amostra para cada 

um dos fatores do instrumento, classificando o resultado em tercis. Esse tipo de análise 

também é considerada apropriada. 

A escala utilizada nesta investigação foi curta e simples, viabilizando sua inclusão em 

questionário multidimensional, além de englobar as principais funções do constructo apoio 

social. Não existem estudos de normatização para população brasileira, portanto assumiu-se 

que maiores índices no escore total dos respectivos fatores indicaram maior percepção do tipo 

de apoio (ZANINI; PEIXOTO; NAKANO, 2018). Nesse estudo, a consistência interna, 

medida pelo alpha de Cronbach foi de 0,982. 

 

3.6.3 Demais características analisadas 

 Para a avaliação dos efeitos sobre a associação principal investigada, foram tomadas 

como covariáveis de estudo: 

 

1) Raça; idade, divida de acordo com a média, e em quatro estratos; escolaridade, dividida em 

três estratos (até o ensino fundamental, ensino médio e ensino superior); situação conjugal; 

existência de filhos; renda, divida de acordo com a média em dois estratos; número de 

moradores por domicílio, divido de acordo com a média em dois estratos; situação do 
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domicílio (próprio ou não); situação laboral; vínculo empregatício; ser ou não provedor da 

família; 

2) Realização de atividades físicas; atividades de hobby ou lazer; tabagismo; etilismo; 

consumo de drogas; consumo de frutas, legumes, verduras, número de refeições, consumo de 

ultraprocessados (alimentos industrializados, prontos para consumo que possuem diversos 

tipos e qualidades de substâncias químicas conservantes e alteradoras de sua composição 

original), por faixas de consumo; IMC, dividido pela média; ICQ, dividido pela média; 

realização de PIC; uso de preservativo; histórico para IST; histórico para HAS, diabetes e ter 

realizado ou não aferição de glicemia capilar ou pressão arterial no último ano; realização de 

acompanhamento e tratamento para HAS e diabetes; ter contraído alguma vez uma das 

arboviroses mais conhecidas (dengue, zika ou chikungunya); ter realizado exames preventivos 

para o câncer de próstata (exame de sangue com antígeno prostático específico, PSA ou 

toque); imunização para febre amarela; sono, dividido em três estratos (suficiente, mais que 

suficiente e menos que o suficiente); apoio social, dividido de acordo com a média em três 

estratos ( baixo, médio e alto) e também em dois estratos ( até a média e acima da média); 

3) Realização de algum tipo de acompanhamento no SUS; última realização de 

acompanhamento no SUS pela média de tempo; dificuldades para ser atendido nos serviços de 

saúde. A variável resposta “utilização do serviço de saúde” foi verificada por meio da questão 

“Quando procurou algum serviço de saúde pela última vez?”. Para fins de análise, adotou-se o 

período de três meses anteriores à entrevista, com o objetivo de reduzir o viés de memória, 

referente às respostas que extrapolaram esse intervalo (subestimação da prevalência), além de 

possibilitar a comparação com outros estudos. 

 

3.6.4 Tratamento das covariáveis e medidas de associação 

As covariáveis contínuas foram apresentadas, segundo suas frequências médias (como 

respectivo desvio-padrão) e as covariáveis categóricas, segundo seus valores absolutos. Entre 

as variáveis contínuas, identificadas em estudo, foi observada distribuição normal. 

A variável raça/cor da pele foi baseada na cor da pele autorreferida: preta; parda; 

amarela e indígena. Para a análise dos dados, as categorias foram agrupadas em branca, pardo 

(incluindo indígenas, parda e amarela) e preta. 

Inicialmente, foi realizada análise univariada que permitiu descrever as características 

sociodemográficas. Para a análise bivariada, a covariável idade foi analisada, segundo a média 

encontrada para população e em quatro estratos: até 30 anos de idade, de 31 a 40 anos, de 41 a 

59 anos e acima de 60 anos de idade, visando a observar grupos de jovens, jovens adultos, 

adultos e idosos. 
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A escolaridade informada foi agrupada em três categorias para análise bivariada: até o 

ensino fundamental, até o ensino médio, e maior que ensino médio. 

A renda foi analisada de acordo com os valores per capita, em salários mínimos da 

época em que foi realizada a coleta de dados (R$ 937,00). Essa covariável também foi 

avaliada, de acordo a média encontrada para cada grupo. 

Para análise da situação conjugal, as categorias casados, solteiros, divorciados, 

separados ou viúvos, foram recategorizadas, neste estudo, como: com companheiro (a) e sem 

companheiro (a), respectivamente. 

As covariáveis número de moradores no domicílio, IMC, ICQ, número de amigos, 

percepção de apoio social (em três estratos e dois estratos), última ida aos serviços de saúde 

(média de tempo da última ida) foram divididas levando em consideração as médias totais de 

suas respostas.  

As covariáveis relacionadas ao consumo alimentar tiveram seus resultados 

recategorizados. O consumo de frutas, para os que consumiam frutas e os que não consumiam 

frutas; número de refeições, média de até três refeições por dia, mais que três refeições por 

dia, em dois estratos; consumo de legumes e verduras, em dois estratos; consumo de 

industrializados de quatro a seis vezes por semana, mais que quatro a seis vezes por semana. 

As demais covariáveis tiveram seus resultados agrupados em dois subgrupos (sim ou não). 

O teste qui-quadrado (x2) foi utilizado para verificar diferenças entre os grupos 

analisados, durante a análise bivariada. Foi considerado, na avaliação da significância, o valor 

p≤ 0,05. 

Com a finalidade de identificar possíveis variáveis de confundimento, foram 

observados os resultados dos testes de qui-quadrado (x2), durante as análises bivariadas. 

Foram consideradas como potenciais confundidoras as covariáveis que apresentaram 

significância estatística com a exposição e desfecho investigados, nesse caso, o valor de p 

≤0,05, apesar de, algumas vezes, excluir variáveis reconhecidamente importantes (HOSMER; 

LEMESHOW, 1989). 

Em etapa posterior, foi analisada associação de cada variável de confundimento no 

desfecho, por meio de modelo de regressão logística múltipla binária. O principal objetivo 

dessa técnica é encontrar uma função logística, formada por meio de ponderação das 

variáveis, cuja resposta permita estimar a probabilidade da ocorrência de determinado 

desfecho, no estudo em questão, a ocorrência dos TMC e importância das variáveis para essa 

ocorrência (FÁVERO, 2015). 

Esse tipo de regressão requer que as variáveis sejam quantitativas ou dicotômicas 

(dois estratos). Para aplicação de modelo de regressão logística, as variáveis com três ou mais 

estratos foram agrupadas em dois estratos para posterior aplicação de modelos e cálculo da 
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razão de prevalência (RP). Nesse momento, foi assumido intervalo de confiança de 95% 

(IC95%). 

O modelo de regressão adotado incluiu todas as variáveis de confundimento 

analisadas, adotadas como variáveis independentes, mesmo as que não apresentaram valor de 

p ≤0,05, tendo como base a revisão de literatura, e as relacionou a variável dependente, para 

dessa forma, estimar o risco de ocorrência dos transtornos estudados conforme a exposição. 

Após análise dos dados, buscou-se relacionar os achados com o referencial teórico abordado 

aos achados neste estudo.  

A representação das etapas de análise adotadas nesse estudo encontra-se descrita a 

seguir (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8: Representação esquemática das etapas de análise adotadas. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

 

3.6.5 Modelo teórico investigativo utilizado 

O modelo adotado baseou-se na premissa de que as variáveis sociodemográficas, 

hábitos de vida, de saúde física e de acompanhamento nos serviços de saúde podem de 

alguma forma ser nocivos à saúde mental e estarem associados ao aparecimento dos TMC. 

Baseado nos preceitos de Mari e Williams (1986) e Ludermir e Lewis (2003), os 

participantes com maior número de respostas positivas de seus questionários, com soma de 

respostas positivas acima do ponto de corte estabelecido, possuem maior risco para 

adoecimento psíquico. Por sua vez, conjunto de características individuais, coletivas e 

1ª ETAPA: ANÁLISE 

UNIVARIADA DOS DADOS 

Análise descritiva das variáveis e 

divisão em estratos. 

2ª ETAPA: ANÁLISE 

BIVARIADA DOS DADOS 

Realização do teste do qui-

quadrado entre variáveis de 

confundimento e desfecho. 

3ª ETAPA: MODELAGEM POR 

REGRESSÃO LOGÍSTICA 

MÚLTIPLA BINÁRIA 

Estimar a probabilidade de 

múltiplas variáveis estarem 

relacionadas ao desfecho e seu 

potencial nessa associação, por 

meio de razão de prevalência (RP); 

aplicação de 20 blocos de testes 

(modelos) consecutivos. 
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ambientais desses sujeitos, incluídas em seus determinantes de saúde, poderiam estar 

relacionados ao desfecho, os TMC (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Esquema no modelo teórico do risco de desgaste psíquico e potenciais variáveis de confundimento. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

 

POTENCIAIS VARIÁVEIS DE  

CONFUNDIMENTO: 

 

✓ Cor da pele; 

✓ Idade; 

✓ Escolaridade; 

✓ Situação conjugal; 

✓ Presença de filhos; 

✓ Renda; 

✓ Número de moradores no domicílio; 

✓ Situação laboral; 

✓ Vínculo empregatício; 

✓ Provedor da família; 

✓ Situação do domicílio; 

✓ Atividade física; 

✓ Hobby/Lazer; 

✓ Tabagismo; 

✓ Etilismo; 

✓ Uso de drogas; 

✓ Hábitos alimentares; 

✓ IMC/ICQ; 

✓ Realização de PIC; 

✓ IST; 

✓ Uso de preservativo; 

✓ Hipertensão arterial; 

✓ Diabetes; 

✓ Aferição de pressão e glicemia; 

✓ Tratamento para HAS e diabetes; 

✓ Arboviroses; 

✓ Realização do PSA; 

✓ Imunização para febre amarela; 

✓ Sono; 

✓ Número de amigos; 

✓ Apoio social percebido; 

✓ Acompanhamento no SUS; 

✓ Idas ao serviço pela média; 

✓ Dificuldades de acesso. 

 
 

RISCO PARA DESGASTE 

PSICOLÓGICO E 

SOFRIMENTO PSÍQUICO 

SRQ-20 – TRANSTORNOS MENTAIS 

COMUNS 

DIMENSÕES: 

 HUMOR DEPRESSIVO-ANSIOSO; 

SINTOMAS SOMÁTICOS; 

DESCRÉSCIMO DA ENERGIA VITAL; 

PENSAMENTOS DEPRESSIVOS. 

 

20 QUESTÕES – 1 PONTO CADA 

ESCORE ACIMA DE 6 > SUSPEITO PARA TMC 
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4 RESULTADOS 

Nesta seção, são apresentados os resultados provenientes da descrição dos dados 

referentes à população investigada para posterior discussão. Poderão ser vislumbrados 

aspectos dos determinantes de saúde, com a soma das características sociodemográficas, de 

hábitos de vida, de saúde, de acompanhamento nos serviços de saúde e percepção de apoio 

social. 

4.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 Quanto ao perfil sociodemográfico da amostra, a média de idade encontrada foi de 37 

anos (DP ± 14,53 anos), com 168 (45,4%) indivíduos acima da média. Desses sujeitos, 160 

(43,2%) tinham entre 18 e 30 anos de idade (jovens), 122 (33,0%) entre 31 e 40 anos (adultos 

jovens), 65 (17,6%) entre 41 e 59 anos (adultos) e 23 (6,2%) com mais de 60 anos de idade 

(idosos). 

 Quanto à cor de pele, foram identificados 192 pardos (51,9%), 124 brancos (33,5%) e 

53 negros (14,6%); com relação à situação conjugal, 220 indivíduos (59,5%) afirmaram que 

não eram casados. 

No grupo analisado, 200 participantes (54,1%) afirmaram ter filhos; dentre os quais, 

77 (20,8%) relataram possuir dois filhos, 47 indivíduos um filho (12,7%), 25 (6,8%) três 

filhos, 10 (2,7%) quatro e cinco filhos, respectivamente. Destes, 134 (67,0%) afirmaram viver 

em companhia dos filhos. 

 No quesito renda familiar, a média ficou entre dois a três salários mínimos (132 

indivíduos ou 35,7% da amostra), com 47 indivíduos acima da média (12,8%). Com relação à 

escolaridade, maior percentual de indivíduos com ensino médio completo foi encontrado 

(177, 47,8%) e 34 da média (10,3%). 

Entre os participantes, 212 (57,3%) encontram-se trabalhando. Destes, 147 (39,7%) 

exerciam atividade laboral com carteira assinada. Na amostra, 179 homens (48,4%) 

afirmaram ser provedores de suas famílias, e 267 (72,2%) que mais alguém em suas famílias 

contribui para o sustento. 

Com relação à moradia, 234 (63,2%) relataram residir em domicílio próprio, 136 

(36,8%) em alugado, 32 (8,7%) em casas de parentes, próprias ou alugadas. Quanto ao 

número de moradores em domicílio, observou-se média de três habitantes por domicílio (DP 

± 1,31). 
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4.2 HÁBITOS DE VIDA E ASPECTOS DE SAÚDE 

 Quanto aos aspectos de saúde do grupo estudado, a maioria não era fumante 286 

(77,3%), 188 (50,8%), relataram ser etilistas. No estrato, 202 (54,6%) relataram não possuir 

hobby ou atividade de lazer e 244 (65,9%) informaram não realizar atividade física. Quanto 

ao consumo de drogas, além de cigarro e álcool, 57 (15,4%) relataram uso regular. 

 Sobre hábitos alimentares, 196 (52,9%) dos homens afirmaram consumir até três 

refeições por dia. Em relação ao consumo de frutas, maior frequência de respostas positivas 

foi encontrada entre os que informaram não consumir frutas todos os dias 132 (35,7%).  Em 

relação ao consumo de legumes e verduras observou-se que 176 (47,6%) consomem três ou 

menos porções por dia.  

Na amostra, 177 (31,6%) relataram fazer consumo de alimentos ultraprocessados de 

uma a três vezes por semana. Ao analisar-se o IMC, 258 (69,7%) dos bananalenses apresentou 

índice maior que maior ou igual a 25. Com relação ao ICQ, 341 (92,2%) dos homens 

apresentaram índice maior que 0,90. 

 Quanto à busca por PIC, 312 (84,3%) participantes afirmaram não buscarem esse tipo 

de prática. Do grupo analisado, 54 (14,6%) afirmaram utilizar de chás, no cuidado com a 

própria saúde. 

 Quanto ao uso de métodos preventivos nas práticas sexuais, 183 (49,5%) homens 

confirmam fazer uso do preservativo nas relações. Nesse estrato, 366 (98,91%) indivíduos 

afirmaram nunca ter contraído IST. 

 Na amostra, 200 (54,1%) sujeitos disseram ter realizado aferição de pressão arterial. 

Com relação à morbidade, a HAS, referida por profissional de saúde, foi informada por 107 

(28,9%) sujeitos. Entre os participantes com HAS, 46 (42,9%) afirmaram tratamento continuo 

para a doença.  

 No grupo, 196 (53,0%) afirmaram ter realizado alguma vez exame de glicemia. No 

estrato, 56 (15,1%) afirmaram nunca ter realizado o exame e 118 (31,9%) não sabiam ou não 

lembravam. A diabetes referida por profissional de saúde foi relatado por 39 (9,9%) sujeitos. 

Com relação à realização de tratamento para diabetes, 18 desses participantes (46,1%), 

relataram nunca ter realizado tratamento. Os cuidados somente com a dieta foram referidos 

por 10 (25,6%) dos sujeitos com diabetes. 

 Com relação à realização do exame de PSA, 290 entrevistados (78,4%) afirmaram 

nunca ter realizado o exame. Nesse estrato, 313(84,6%) homens imunizaram-se para proteção 
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contra a febre amarela. Entre os que não se imunizaram, 44 (11,9%) afirmaram medo de 

reação ao imunobiológico como principal motivo para a não vacinação. 

 Observou-se que 311(84,1%) dos entrevistados, informaram nunca ter contraído 

nenhuma das arboviroses conhecidas (dengue, zika e chikungunya). Com relação ao sono, dos 

entrevistados, 172 (46,5%) informaram dormir o suficiente, 87 (23,5%) mais que o suficiente 

e 111 (30,0%) menos que o suficiente. 

 Com relação ao número de amigos relatados pelos participantes, a média encontrada 

foi de 3 (DP ± 2,7 amigos).  

 

4.3 ASPECTOS RELACIONADOS AO ACOMPANHAMENTO NOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

 Quanto aos aspectos relacionados ao acompanhamento nos serviços de saúde do 

município, 267 (72,2%) homens bananalenses relataram ter ido a alguma unidade de saúde do 

município. Os motivos de ida a esses serviços foram consulta de rotina 81 (21,9%), 

imunização 58 (15,7%) e queixas relacionadas à dor 48 (13,0%). 

 No estrato relacionado à frequência nas unidades de saúde, 127 participantes (34,3%) 

afirmaram ir às unidades de saúde uma vez ao ano. Em média, 230 sujeitos (62,2%) relataram 

frequentar os serviços de saúde trimestralmente. 

  Ao observarem-se entraves, 304 (82,2%) homens informaram não ter dificuldades de 

ir aos serviços existentes. Dos que relataram enfrentar dificuldades, 38 (10,3%) afirmaram 

que a demora no atendimento nas unidades de saúde é fator dificultador. 

 Entre os entrevistados, 301 (81,4%) disseram não realizar acompanhamentos no SUS. 

Entre os que realizam acompanhamento, maior quantitativo de motivos encontrado foram 

queixas relacionadas à dor 21 (5,9%), seguido de hipertensão 15 (4,1%). 

 

4.4 PERCEPÇÃO DO APOIO SOCIAL  

Quanto à percepção do apoio social entre os participantes deste estudo, a média 

encontrada foi de 44,79; a mediana 51,00; a moda encontrada foi 57,00; o valor mínimo 

encontrado foi 01,00 e máximo 77,00, com desvio padrão de 25,00. De acordo com 

distribuição do apoio social percebido por dimensões, ao utilizar-se o modelo adotado por 

Griep (2005) observou-se escore de 57,90 para a dimensão afetiva; 57,50 para a dimensão 

interação social positiva; 60,00 para a dimensão emocional/informação e 58,00 para a 

dimensão material. O escore para a percepção do apoio social geral, calculado por meio da 
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média das dimensões do instrumento, percebido foi de 58,00, o que de acordo com a escala 

utilizada é classificado como percepção moderada (GRIEP et al, 2005). 

 

4.5 TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS 

 A prevalência global de suspeição para TMC foi de 20%, considerando-se os pontos 

de cortes estabelecidos (figura 10). Entre os escores, a média foi de 2,88; mediana 2,00 (DP± 

2,92); o valor mínimo encontrado foi 0,00 e máximo 16,00.  

 
Fig. 10: Escores do SRQ referente a 370 homens moradores da área rural de Bananal-SP, 2018. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

 

 Na tabela 1, a seguir, as frequências de respostas ao SRQ são descritas, em quatro 

grupos: grupo 1, humor depressivo-ansioso; grupo 2, sintomas somáticos; grupo 3, 

decréscimo de energia vital; grupo 4, pensamentos depressivos.  

O grupo 2 e o grupo 1, apresentaram maior quantitativo de respostas afirmativas (468 

e 305 respostas, respectivamente). O grupo 4, por sua vez, apresentou menor quantidade de 

respostas positivas (72 respostas). 
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Tabela 1: Frequência de respostas ao SRQ por grupos, entre homens, de cidade no interior do 

estado de São Paulo – SP/ N=370. 

GRUPO DE SINTOMAS N % 

Grupo 1: humor depressivo-ansioso  

Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado(a) 143 38,6 

Assusta-se com facilidade 50 13,5 

Tem se sentido triste ultimamente 85 23,0 

Tem chorado mais do que de costume  27 07,3 

  

Grupo 2: sintomas somáticos  

Tem dores de cabeça frequentes  101 27,3 

Dorme mal 115 31,1 

Tem sensações desagradáveis no estômago  94 25,4 

Tem má-digestão  64 17,3 

Tem falta de apetite  41 11,1 

Tem tremores nas mãos   53 14,3 

  

Grupo 3: decréscimo de energia vital  

Cansa-se com facilidade  62 16,8 

Tem dificuldade em tomar decisões  60 16,2 

Tem dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias 27 07,3 

Tem dificuldades no serviço (o trabalho é penoso e causa sofrimento) 17 04,6 

Sente-se cansado o tempo todo  25 06,8 

Tem dificuldade de pensar com clareza  21 05,7 

  

Grupo 4: pensamentos depressivos  

É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida  23 06,2 

Tem perdido o interesse pelas coisas  28 07,6 

Tem tido a ideia de acabar com a vida  09 02,4 

Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimo 12 03,2 

Legenda: N= total de participantes que assinalaram sim, %= frequência relativa. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

4.6 ANÁLISE ENTRE A PREVALÊNCIA DE TMC E VARIÁVEIS DE INTERESSE 

Na tabela 2, a seguir, podem-se visualizar informações aspectos sociodemográficos. 

De acordo com análise bivariada, encontrou-se diferença estatística significativa entre a 

variável situação laboral e o desfecho, com maior prevalência do desfecho entre os 

desempregados (27,21%, p=0,003).  
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Tabela 2: Prevalência de suspeição de TMC, segundo variáveis sociodemográficas, entre 

homens, de cidade no interior do estado de São Paulo - SP/ N=370. 
VARIÁVEIS N n % Valor de p 

SOCIODEMOGRÁFICAS     

Raça/cor      

Negro  053 13 24,52    p=0,583 

Pardo 193 39 20,20  

Branco 124 22 17,74  

     
Idade    DP ±14,53   

Até 30 anos 160 21 13,12 p=0,777 

30- 41 anos 122 14 11,47  

41- 59 anos 65 11 16,92  

Acima de 60 anos 23 3 13,04  

     
Escolaridade      

Até ensino fundamental 119 19 15,96 p=0,552 

Até Ensino médio ou mais 213 25 11,73  

Ensino superior ou mais 38 5 13,15  

     
Situação conjugal     

Com companheiro (a) 150 26 17,33 p=0,290 

Sem companheiro (a) 220 48 21,81  

     
Presença de filhos     

Possui filhos 170 32 18,82   p=0,602 

Não possui filhos 200 42 21,00  
 

Faixa de renda  
    

Até 2 SM 191 44 23,03 p=0,131 

Acima de 2 SM 179 30 16,75  

 

Número de moradores no domicílio 

    

Até 3 moradores 119 28 23,52 p=0,243 

Acima de 3 moradores 

 

251 46 18,32  

Situação laboral     

Trabalha 212 31 14,62 p=0,003 

Não trabalha 158 43 27,21  

     

Vínculo empregatício     

Com carteira assinada 147 19 12,92 p=0,252 

Sem carteira assinada 063 12 19,04  

     

Provedor da família     

É provedor 179 36 20,11   p=0,959 

Não é provedor 191 38 19,89  

     

Situação do domicílio     

Domicílio próprio 234 46 19,65 p=0,639 

Domicílio não/próprio 136 28 20,58  
Legenda: N= total no estrato.  n = número de homens suspeitos. % = prevalência. SM= salários mínimos.  

P= Teste do qui-quadrado de Pearson.  
Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

 

Encontrou-se diferença estatística significativa entre fumar e TMC (34,52%, p=0,000), 

assim como o consumo de drogas (43,85%, p=0,000). 



 

 

 

50 

Identificou-se diferença estatística significativa entre consumir quantidade menor de 

refeições por dia (28,06%, p=0,000) e “consumir industrializados de quatro a seis vezes por 

semana” (25,51%, p=0,033) com o desfecho (tabela 3).  

Tabela 3: Prevalência de suspeição de TMC, segundo variáveis relacionadas aos hábitos de 

vida, entre homens, de cidade no interior do estado de São Paulo - SP/ N=370. 

VARIÁVEIS RELACIONADAS  

AOS HÁBITOS DE VIDA  

N n % Valor de p 

Atividade física      

Sim  126 23 18,25 p=0,546 

Não  244 51 20,90  

 

Hobby/Lazer 

    

Sim 168 36 21,42     p=0,531 

Não 202 38 18,81  

     
Etilista regular      

Sim 188 32 17,02 p=0,145  

Não  182 42 23,07  

     
Tabagismo      

Sim 084 29 34,52 p=0,000 

Não  286 45 15,73  

     
Consumo de drogas      

Sim 057 25 43,85 p=0,000 

Não 313 49 15,65  

Consumo de frutas     

Sim 238 41 17,22 p=0,073 

Não 132 33 25,00  

Consumo de legumes/verduras     

Sim 244 51 20,90 p=0,546 

Não 126 23 18,25  

Número de refeições      

Até 3 refeições por dia 196 55 28,06 p=0,000 

Mais que 3 refeições por dia 174 19 10,91  

Consumo de industrializados     

De 4 a 6 vezes por semana 145 37 25,51 p=0,033 

Mais que 4 a 6 vezes por semana 225 37 16,44  

Legenda: N= total no estrato.  n = número de homens suspeitos. % = prevalência.  

 P=Teste do qui-quadrado de Pearson.  
Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

A variável ICQ até 0,90 (34,48%, p=0,042) mostrou diferença estatística significativa 

com os transtornos estudados, assim como as variáveis “realização de PIC” (36,20%, 

p=0,001), “ter realizado alguma vez a aferição de glicemia” (21,93%, p=0,011), ter poucos 

amigos (24,12%, p=0,012) e “dormir menos que o suficiente” (35,13%, p=0,000). 

Observou-se também diferença estatística entre a variável percepção de apoio social, 

sobretudo, a média e a baixa percepção de apoio, (30,00%, p=0,000, 27,77%, p=0,000) e o 

desfecho estudado (tabela 4).  
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Tabela 4: Prevalência de suspeição de TMC, segundo variáveis relacionadas à saúde, 

entre homens, de cidade no interior do estado de São Paulo - SP/ N=370. 
VARIÁVEIS RELACIONADAS 

À SAÚDE 

N n % Valor de p 

     

IMC     

Até 24 112 23 20,53 p=0,865 

Acima de 24 258 51 19,76  

     
ICQ     

Até 0,90 29 10  34,48   p=0,042 

Maior que 0,90 341 64 18,76  
 

Realização de PIC 
    

Sim 058 21 36,20 p=0,001 

Não 312 53 16,98  
 

Uso do preservativo 
    

Sim 186 39 20,96 p=0,640 

Não 184 35 19,02  

IST     

Sim 004 01 25,00 p=0,802 

Não 366 73 19,94  

Hipertensão arterial     

Sim 107 18 16,82 p=0,884 

Não 263 54 20,53  
 

Diabetes 
    

Sim  039 09 23,07 p=0,098 

Não 331 65 19,63  

Aferição de PA     

Sim 200 44 22,00 p=0,579 

Não 170 30 17,64  

Aferição de glicemia     

Sim 196 43  21,93 p=0,011 

Não 174 31  17,81  

Tratamento para HAS     

Sim 022 06 27,27 p=0,765 

Não 046 11 23,91  

Tratamento para diabetes     

Sim 032 10 31,25 p=0,373 

Não 045 10 22,22  

Arboviroses     

Sim 056 11 19,64 p=0,844 

Não 311 62 19,93  

Realização do PSA     

Sim 080 11 13,75 p=0,114 

Não 290 63 21,72  

Imunização/febre amarela     

Sim 313 61 19,48 p=0,565 

Não 057 13 22,80  

Sono     

O suficiente 172 22 12,79  p= 0,000 

Mais que o suficiente 087 13 14,94  

Menos que o suficiente 111 39 35,13  
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VARIÁVEIS RELACIONADAS 

À SAÚDE 

N n % Valor de p 

Amigos pela média     

Até 3 amigos 228 55 24,12 p= 0,012 

Mais de 3 amigos 142 19 13,38  

     Percepção de apoio social     

Baixo  054 15 27,77 p= 0,000 

 

 
Médio 120 36 30,00  

Alto  196 23 11,73  

     
Percepção de apoio em 2 estratos(média)     

Até a média 171 50 29,23 p= 0,000 

Acima da média 199 24 12,06  

Legenda: N= total no estrato.  n = número de homens suspeitos. % = prevalência. IMC = Índice de Massa Corporal.  

ICQ = Índice Cintura quadril.  PIC = Práticas Integrativas e Complementares. P=Teste do qui-quadrado de Pearson.  

 

 

A variável informar “dificuldades de ir aos serviços de saúde” (28,78%, p=0,049) 

mostrou diferença estatística significativa com os TMC (tabela 5). 

Tabela 5: Prevalência de suspeição da TMC, segundo variáveis relacionadas ao 

acompanhamento nas unidades de saúde, entre homens, de cidade no interior do estado de São 

Paulo - SP/ N=370. 

VARIÁVEIS RELACIONADAS  

AO ACOMPANHAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE 

N n % Valor de p 

Acompanhamento no SUS     

Sim  69 19 27,53 p=0,083 

Não  301 55 18,27  

Última ida aos serviços pela média     

Até 3 meses 230 51 22,17 p=0,180 

Acima de 3 meses 140 23 16,42  

     Dificuldades de ir ao serviço     

Sim  66 19 28,78 p=0,049 

Não  304 55 18,09  

     
Legenda: N= total no estrato.  n = número de homens suspeitos.  

% = prevalência. P=Teste do qui-quadrado de Pearson. 
Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

De acordo com o modelo de regressão utilizado, e após ajustamento pelas potenciais 

variáveis de confundimento, listadas na metodologia, mantiveram diferença estatística 

significativa e risco para o desfecho estudado as variáveis: “consumo de drogas”; 

“tabagismo”; “realizar de PIC” e “sono insuficiente” (tabela 6). 
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Tabela 6: Estimativas do modelo selecionado na análise de regressão logística múltipla 

binária, entre homens, de cidade no interior do estado de São Paulo - SP/ N=370. 

VARIÁVEIS Valor de p RP IC95%  

     
Consumo de drogas 0,001 2,91 1,517- 5,611  

Fumar 

 

0,000 2,24 1,244- 4,067  

Realizar PIC 0,001 2,31 1,201- 4,448 

 

 

Sono insuficiente 0,000 3,31 1,866- 5,882  

     
P=Teste do qui-quadrado de Pearson. RP = Razão de prevalência. IC95%=Intervalo de confiança de 95%. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

Entre os homens que referiram o uso de drogas houve risco três vezes para o desfecho 

(RP= 2,91, IC95%=1,517-5,611). Resultado semelhante foi encontrado entre homens que 

fumam (RP= 2,24, IC95%=1,244-4,067). 

Entre os que relataram uso de PIC nos cuidados com saúde, foi encontrado risco duas 

vezes de se desenvolver os TMC (RP=2,31, IC95%=1,201-4,448). O mesmo ocorreu na 

variável sono, em que os participantes com padrão não suficiente apresentaram risco cerca 

três vezes para o desfecho, quando comparados aos sujeitos que informaram dormir o 

suficiente (RP= 3,31, IC95%=1,866-5,882).  
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5 DISCUSSÃO 

 

 Nesta seção, os resultados são analisados face à literatura encontrada a respeito do 

problema de pesquisa. A seguir se dão discussões a respeito da questão, nas diversas vertentes 

abordadas em estudo. 

 

 

5.1 POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM 

 

Em nosso país, a construção das políticas de saúde nos últimos 26 anos apresentou 

continuidades e mudanças nos diferentes contextos, que se expressaram no processo político e 

na expressão, em políticas públicas. A análise dos condicionantes da política mostrou que o 

marco constitucional, os arranjos institucionais e a luta política de atores setoriais foram 

fundamentais para a expansão de programas específicos e serviços públicos, que por sua vez 

conferiram materialidade, favoreceram resultados sanitários positivos e ampliaram em alguma 

medida a base de apoio ao SUS (MACHADO; LIMA; BAPTISTA, 2017). 

No âmbito político de pesquisa, destaca-se que PNAISH se efetiva, no contexto 

analisado, por meio de unidades básicas de saúde e de um pronto atendimento. Estrutura-se, 

portanto, como ponto da rede com predominância da atenção primária em saúde, e ausência 

de serviços particularidades e/ou conveniados. Os poucos serviços existentes constituem-se 

única referência para esse público e deveriam estar preparados para entender suas principais 

demandas, necessidades de saúde e problemáticas mais relevantes. 

Cabe aqui salientar o contexto de fragilidades em que as unidades de saúde estão 

inseridas. Observam-se questões importantes como baixo acesso a renda, que se reflete em 

contextos de insegurança como baixo número ou ausência de refeições no dia, baixo acesso a 

bens e serviços, poucas perspectivas de futuro e de vida experimentados por muitos dos 

homens estudados. Adicional a essas questões, os transtornos mentais são questão ainda 

considerada tabu por esses homens. 

Muitas vezes, na prática diária os serviços de saúde dependem da interlocução com 

outros setores pertencentes ou não a serviços públicos, de forma a buscar-se a 

intersetorialidade necessária para superação de problemas que ultrapassam as dimensões dos 

serviços de saúde, como questões de ordem econômica e social, marcadamente presentes na 

realidade estudada. 

Nesse sentido, cabe reconhecer os efeitos nocivos do afastamento masculino de 

práticas de cuidado, e a necessidade de se efetivar as políticas voltadas para esses sujeitos. 
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Dessa forma, especificam-se determinantes sociais que acabam por retratar as 

vulnerabilidades dessa população e seus agravos da saúde mais importantes, levantam-se 

considerações a respeito dos altos índices de morbimortalidade, ao elevado coeficiente de 

mortalidade masculina e à necessidade de organização e qualificação da rede de saúde, todos 

os pontos cruciais para que os homens sejam mais bem acolhidos (CORTEZ; TRINDADE; 

MEANDRO, 2017). 

Compreende-se que essa política foi um ponto chave para que se iniciasse modificação 

na maneira de se tratar e acolher os homens nos serviços de saúde, ao trazer para profissionais 

como os enfermeiros, que ocupam papel central nos serviços existentes, com olhar singular e 

humanizado para o desenvolvimento de assistência que busque qualidade para os homens na 

ESF, onde planejamento de ações leva em consideração a amplitude que a promoção em 

saúde pode proporcionar (AGUIAR; SANTANA; SANTANA, 2015). 

Contudo, há que se destacar a distância existente entre as políticas, ainda incipientes, e 

que pouco abordam questões importantes como determinantes de saúde, a saúde mental do 

público masculino, e a prática dos profissionais de saúde, na realidade estudada. Ações 

voltadas ao público são limitadas ao campanhismo sanitarista, representado na figura de 

campanhas como a do novembro azul. Tratam-se de ações pontuais e que não contemplam 

esses sujeitos em todas as suas necessidades. 

Contribuem para esse cenário os estereótipos de gênero, que ainda permeiam a prática 

o cuidado e as políticas públicas em saúde, fazendo com que os discursos sobre prevenção e 

promoção de saúde não atinjam homens de modo integral e equivalente. Faz-se necessário 

pontuar que, saberes hegemônicos, tal como a saúde pública, devem questionar 

permanentemente se suas ações estão de acordo com as necessidades da população que 

pretendem atingir, e qual a distância existente entre a macropolítica e a prática diária 

(BOTTON; CÚNICO; STREY, 2017). 

Assim, destaca-se que essa política de saúde vem ganhando notoriedade e espaço nos 

últimos anos, seja devido à maior divulgação e exploração dos dados dos sistemas de 

informações epidemiológicas para a produção científica, seja pela criação de estratégias 

públicas específicas para essa população. Porém, a lógica que permeia a estruturação dos 

sistemas de informações epidemiológicas é basicamente centrada no paradigma biomédico e 

busca responder à identificação de riscos e à distribuição (incidência e prevalência) dos 

agravos em grupos populacionais (SCHWARZ et al, 2012). 

É necessária articulação intersetorial entre diferentes políticas e pontos de atenção nas 

redes de saúde para que o homem latino-americano seja reconhecido socialmente como 
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cidadão a partir de suas especificidades, de seu contexto histórico e social. Reitera-se ainda 

que dados de morbimortalidade, quando deslocados dos marcadores sociais que produzem 

hierarquias de masculinidades, são insuficientes para explicar os processos de vulnerabilidade 

e adoecimento dos homens, no planejamento de políticas públicas (SANTOS; SILVA, 2018). 

Tal articulação pode ser conquistada, envolvendo outros setores existentes no 

município, como a assistência social, igrejas e comércio, por meio da construção de cultura do 

cuidado que valorize as particularidades do público masculino; e, sobretudo, do homem em 

situação de vulnerabilidade econômica e social, mais sujeito a problemas de saúde e de 

questões de saúde mental importantes. 

Nesse contexto, faz-se importante destacar a necessidade de ampliar a utilização de 

referenciais conceituais de outros campos do conhecimento, de outros serviços públicos; e, até 

mesmo, outros ramos da sociedade, com vistas a expandir a compreensão dos processos 

saúde-adoecimento e dos determinantes sociais da saúde que se relacionam a esse público, de 

forma a permitir o planejamento e execução de ações e serviços de saúde consoantes às suas 

demandas e construção de parcerias que se tornem benéficas ao bem-estar desse público, em 

seu contexto local. 

 

 

5.2 SAÚDE DO HOMEM, CONTEXTO LOCAL E TMC 

 

Pôde-se observar, de acordo com as informações existentes, acerca dos homens do 

município estudado, e das vivências em campo que o homem bananalense, enfrenta 

problemáticas importantes como o desemprego, o baixo grau de escolaridade, os hábitos de 

vida, com significativa importância das variáveis tabagismo, drogadição, “busca por práticas 

integrativas e complementares”, sono e pouca disponibilidade de serviços de saúde - sendo 

esses exclusivamente pertencentes à rede SUS, para o desfecho analisado. 

Com relação aos determinantes desse público que mantiveram relação com o desfecho, 

destacam-se o tabagismo e a drogadição, importantes problemas de saúde pública, mais 

frequentemente relacionados ao público masculino (DÁZIO; ZAGO; FAVA, 2016). Apesar 

de não ter mantido associação com o desfecho, chamou atenção a baixa busca por hábitos de 

promoção à saúde relevantes, como o não uso do preservativo, o percentual significativo de 

homens que não haviam realizado aferição de pressão arterial, significativo contingente de  

sedentários, e com práticas irregulares de alimentação e nutrição. 

As características inerentes a esse público, de resistência à procura do autocuidado, do 

mito da invulnerabilidade masculina e da necessidade de não demonstrar fragilidade, descritas 
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anteriormente em revisão, tornam esse público vulnerável ao desfecho analisado e a maus 

hábitos de saúde e de cuidado, questões pouco compreendidas, ou ignoradas pelos homens 

(BARROS et al, 2018). 

A realidade, acima mencionada, é percebida também na cidade de Bananal. O 

contraste dos públicos presentes nas unidades de saúde ( em sua maioria compostos por 

mulheres, idosos e crianças) e fora dele ( basicamente composto por homens, sobretudo 

aposentados) compõe o retrato da cidade.  Dessa forma, percebe-se a resistência desse público 

aos cuidados de saúde o qual, mesmo na disponibilidade dos serviços de saúde existentes, não 

os frequenta por questões ainda relacionadas à masculinidade hegemônica, resistente ao 

cuidado. 

 As configurações desse tipo de masculinidade fazem com que a maioria desses 

sujeitos torne-se vulnerável a comportamentos, hábitos e problemas de saúde específicos, 

próprios do gênero. É frequente o sofrimento e questões importantes suprimidas ou 

negligenciadas, por se acreditar que demonstram fragilidade, comportamento desvalorizado 

pela cultura desses grupos (TRILICO et al, 2015). 

Ao observar-se o hábito de fumar, percebe-se que o homem é sabidamente vulnerável 

ao seu uso, quando comparado às mulheres. O hábito de fumar é tido como mais aceitável 

entre os homens e pode funcionar como símbolo de poder, contribuindo para a desproporção 

entre as taxas de uso de tabaco entre os sexos (VARGAS et al, 2017). 

Os homens iniciam mais cedo o hábito de fumar, e quando ocorre, a quantidade de 

cigarros consumidos diariamente é maior, diferentemente da Europa, onde o consumo 

feminino do tabaco é superior ao masculino. A força desse hábito junto ao sexo masculino 

tem explicações históricas, culturais e de mercado. Desde o início do século XX, a 

propaganda das indústrias do tabaco buscava associar a imagem de força, virilidade e poder. 

No Brasil, esse movimento se fortaleceu nas décadas de 1960 e 1970, além de ser largamente 

estimulado pela indústria do cinema (MALTA et al, 2017). 

Assim, como no tabagismo, o consumo de drogas entre parte dos homens do 

município e sua associação com o desfecho preocupa. Trata-se de questão referenciada na 

literatura (LUCHESE et al, 2017). É relevante destacar que o envolvimento com drogas 

importância e frequência maior no público masculino. Acredita-se que determinados 

comportamentos são aprendidos socialmente e que o envolvimento com o uso de álcool e 

outras drogas pode estar relacionado às construções socioculturais de gênero e das 

masculinidades, pois desde que nascem os meninos são levados a ter “atitudes masculinas” e 

seguir hábitos e mentalidades de seus grupos, nem sempre saudáveis. Além disso, depreende-



 

 

 

58 

se que, para o senso comum, as drogas aliviam as pressões e os sofrimentos da vida, acredita-

se que tal prática está fortemente relacionada às construções socioculturais masculinas 

(DÁZIO; ZAGO; FAVA, 2016). 

Em suma, cabe salientar que essa relação, gênero masculino e consumo de drogas, 

emerge de contexto social que na maioria das vezes é conturbado e permeado de aflição, 

angústia e desespero, com internalização de seu sofrimento psíquico por uso e abuso de 

substâncias. Muitas dessas problemáticas persistem silenciadas, devido às características 

próprias do público, e das carências dos serviços de saúde em ter instrumentos para lidar com 

esses contextos de vida (RIBEIRO et al, 2016). 

Com relação à busca por hábitos saudáveis e de proteção da saúde, ainda é baixa a 

procura dos homens por serviços de saúde, embora hábitos como prática de atividade física e 

a busca por alimentação mais saudável venham aumentando em alguns contextos, sobretudo 

entre os mais favorecidos. Soma-se a isso a escassez de ações desempenhadas por políticos, 

gestores e profissionais o que tende a reduzir o assunto saúde do homem aos problemas com a 

próstata (CORTEZ; TRINDADE; MEANDRO, 2017).  

Na realidade do homem de Bananal isso também pode ser observado. Contextos de 

vulnerabilidade social, baixa busca por atividades físicas nos espaços públicos e a 

acessibilidade, cada vez maior, a produtos industrializados, transformaram o estilo de vida 

desse homem de cidade pequena. A questão da saúde mental ainda não é discutida por esse 

público, sequer considerada relevante. 

Para enfrentamento dessas questões, destaca-se aqui a necessidade de que as ações e 

políticas direcionadas a saúde do homem baseiem-se não somente em suas principais 

problemáticas, como propõe a PNAISH, mas também na promoção de hábitos saudáveis de 

saúde e intervenções em seus principais determinantes de saúde, conforme realidades e 

especificidades, em que se percebam questões para além do modelo biológico, levando em 

consideração questões importantes como sofrimentos, aflições e a promoção de saúde mental. 

 

 

5.2.1 Transtornos mentais comuns 

 

A prevalência global encontrada em pesquisa, de 20%, esteve abaixo das prevalências 

globais para TMC encontradas em outros estudos com amostras compostas exclusivamente 

por sujeitos do sexo masculino (três estudos), que também utilizaram como modelo de 

mensuração o SRQ-20. Nessas pesquisas, a prevalência para suspeição dos transtornos 
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estudados variou entre 27,9%-43-6% (MARTINS; KUHN, 2013, FEIJÓ; CÂMARA; LUIZ, 

2014, ROMERO et al, 2016).  

 Ressalta-se que os estudos encontrados analisavam amostras em contextos sociais, 

ambientais e laborais distintos dos abarcados nesta pesquisa. Um estudo com recrutas jovens 

em serviço militar, outro com pilotos homens da aviação civil e terceiro com população adulta 

de educadores sociais (MARTINS; KUHN, 2013, FEIJÓ; CÂMARA; LUIZ, 2014, ROMERO 

et al, 2016). 

Contudo, destaca-se que ao comparar-se a prevalência encontrada, sem considerar o 

sexo, com outros estudos compostos por amostras femininas, observou-se semelhança no 

percentual encontrado com dez pesquisas, ao levar-se em consideração a faixa de 20-30% 

(RODRIGUES-NETO et al 2008, FARIAS; ARAÚJO, 2011, Hatch et al, 2011, ROCHA et al 

2012, LIMA, 2015, ALVES et al 2015, ROMERO et al, 2016, CARLOTTO, 2016, 

MATTOS; ARAÚJO; ALMEIDA, 2017, SOUZA et al, 2017).  

A representação esquemática da comparação entre os achados dessa pesquisa com os 

estudos da área encontrados é apresentada a seguir (figura 11). 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11: Representação esquemática da comparação entre resultado encontrado por meio do SRQ-20 e os achados 

em literatura. 

Fonte: Elaboração própria – o autor (COSTA, 2019). 

 

Dessa forma, e baseado no quantitativo de pesquisas que investigavam amostras 

exclusivamente masculinas, percebe-se carência de estudos que se aprofundem nesse grupo, 

uma vez que, na perspectiva do gênero masculino, foi possível comparar-se os resultados 

                                                                 
1* (RODRIGUES-NETO et al 2008, FARIAS; ARAÚJO, 2011, Hatch et al, 2011, ROCHA et al 2012, LIMA, 2015, ALVES et al 2015, 
ROMERO et al, 2016, CARLOTTO, 2016, MATTOS; ARAÚJO; ALMEIDA, 2017, SOUZA et al, 2017).  

** (MARTINS; KUHN, 2013, FEIJÓ; CÂMARA; LUIZ, 2014, ROMERO et al, 2016).  

 

Achado de pesquisa – 

prevalência global de 

20,0% (SRQ-20) 
Semelhante a 

Inferior a 

Estudos de amostras compostas 

por homens, com prevalência 

entre 27,9%-43-6%**  

Estudos com amostras femininas, 

com prevalências entre 20,0%-

30,0%* 

 



 

 

 

60 

encontrados com apenas três obras, ainda assim, em contextos sociais e econômicos distintos 

dos homens de Bananal. 

O fato de ter sido observada baixa prevalência, quando comparada a outros estudos, 

pode estar ligado a questões relacionadas à renda e escolaridade, uma vez que nos outros 

estudos encontrados, percebeu-se que os sujeitos analisados possuíam maior grau de 

escolaridade e de acesso à renda, o que se imagina importante para o acesso a oportunidades, 

bens e de se desfrutar de uma vida mais confortável. 

 

5.3 VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E TMC 

 

 Entre os aspectos sociodemográficos, encontrou-se diferença estatística do desfecho 

com a variável situação laboral. Foi encontrada prevalência expressiva entre desemprego e os 

TMC. Esse achado também foi observado em outros dois estudos (CARLOTTO, 2016, 

COUTINHO et al, 2014). Contudo, tal associação não se manteve após, aplicação do modelo 

de regressão adotado. 

 Ao contextualizar-se a dinâmica referente ao trabalho, no Brasil, faz-se relevante 

destacar o processo de mudanças ocorridas no mercado brasileiro que mostra caráter 

historicamente desestruturado, e a tendência a precarização. Isso porque, em linhas gerais, 

reflete, por conta da contínua renovação dos processos de produção de desigualdade, 

heterogeneidade, exploração e espoliação, o caráter histórico de nossa formação social. A 

saber, uma sociedade na qual as relações típicas de nosso passado colonial se combinam de 

forma harmônica, com as relações propriamente capitalistas, produzindo padrão de 

acumulação de capital, dependente, gerador de fenômenos como desigualdades no acesso ao 

emprego e depreciação das relações de trabalho (MELO; SABADINI; BRAGA, 2019). 

 A respeito disso, no Brasil, a taxa de desemprego formal encontra-se ao redor dos 

12%, com aumento em relação ao final do ano anterior (IBGE, 2019). Frente às tendências de 

mercado, cada vez mais imprevisíveis, as pessoas tentam sustentar-se, frente à ameaça do 

desemprego e como consequência, apresentam constantes sentimentos de insegurança e medo 

em relação ao futuro. O desemprego é experiência frustrante, geradora de cargas psíquicas 

negativas importantes. Depois de certo tempo, os desempregados sentem que é difícil 

encontrar emprego, e isso exige deles o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento 

específicas para lidar com a situação, ou desistir e permanecer em desalento 

(VASCONCELOS et al, 2018). 

 Esse tipo de situação gera impactos significativos nas finanças familiares, dificuldades 

de organização das atividades cotidianas, alterações no estilo de vida, diminuição da 
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autorrealização, perturbações do ambiente familiar e limitações da vida social (AGUIAR et 

al, 2017). Todas essas repercussões acarretam sofrimento e fragilidades emocionais 

importantes para os sujeitos. 

 As dinâmicas imbricadas com o desemprego são geradoras de incertezas que se 

desdobram em desconfiança, isolamento e conflito, e originam sofrimento pessoal e 

adoecimento. O modo pelo qual os desempregados podem caminhar do desânimo para 

transtornos mentais ocultos, ou evidentes e a gravidade com que esses quadros podem se 

configurar como importante questão de saúde coletiva, objeto frequente de estudos na área 

(SELIGMANN-SILVA, 2015). 

 A relação dessa problemática com os transtornos mentais é complexa e bidirecional e 

pouco se sabe acerca de seu nexo causal. Diante dessa perspectiva, é fundamental buscar 

novas estratégias que contribuam para a descoberta de manejos eficazes da assistência à saúde 

biopsicossocial dos indivíduos com esse tipo de vulnerabilidade (FRANÇA; VIANA, 2018). 

 É preciso destacar que a realidade do desemprego impacta fortemente o homem 

bananalense, uma vez que são poucas as oportunidades de trabalho existentes e as 

oportunidades de acessar bens e serviços essenciais são escassas. Essas questões aumentam o 

peso do sofrimento daqueles que passam por sofrimento psíquico e sua percepção a respeito 

de sua importância ainda não é valorizada por esse público. 

 Nesse sentido, e enquanto determinante de saúde, o trabalho é importante base de 

sustento das famílias, fator de satisfação pessoal, formador de laços sociais e comunitários e 

de segurança psicológica para os indivíduos e suas famílias. Geram preocupação, as 

repercussões e impactos negativos que a questão repercute na saúde mental, com significativo 

percentual de homens com baixa escolaridade e desempregados, cuja carga dos transtornos 

mentais pode impor maior sofrimento e desfechos negativos de vida. 

 

5.4 HÁBITOS DE VIDA E DE SAÚDE E TMC 

 

 Ao analisarem-se os hábitos de vida e de saúde, identificou-se diferença estatística 

significativa do desfecho com as variáveis: “fumar”; “consumo de drogas”; “menor 

quantidade de refeições por dia”; “consumo de industrializados”; “ICQ baixo”; “realização de 

PIC”; “aferição de glicemia”; “sono insuficiente”; “menor número de amigos” e “percepção 

de apoio social baixa”. 

 Foi encontrada diferença estatística significativa entre tabagismo e os TMC. Nessa 

associação, maior prevalência de tabagistas foi observada, com risco duas vezes maior de 

homens que mantinham esse hábito desenvolverem o desfecho estudado, informação 
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observada após aplicação do modelo de regressão adotado. Essa relação é também levantada 

em outros dois estudos brasileiros, o primeiro com população de trabalhadores marítimos, e 

segundo com população adulta de município da região nordeste (SILVA et al, 2017, ROCHA 

et al, 2012).  

 O hábito em questão é causa prevenível mais importante de inúmeras doenças dos 

países emergentes, e ameaça minar o seu desenvolvimento econômico e social. Importante 

questão de saúde pública, desde 1989, seu controle sistemático é considerado prioridade pelas 

políticas de saúde vigentes e sua prevalência vem caindo ano após ano. No entanto, o 

consumo de tabaco e seus derivados ainda são, de forma prioritária, associados a inúmeras 

questões de saúde de relevância nos indicadores epidemiológicos e de saúde (SILVA et al, 

2014).  

 O tabagismo é causado pela dependência física à nicotina que é fator de risco para 

aproximadamente 50 doenças diferentes. O tabagismo ativo ou passivo agride as células 

endoteliais e prejudica seu funcionamento normal. A nicotina, substância encontrada nos 

derivados de tabaco, age no aumento da contração dos vasos sanguíneos, acelera a frequência 

cardíaca, aumenta a pressão arterial, e pode levar a repercussões importantes, no sistema 

cardiocirculatório. Além disso, é considerado hábito responsável ou coadjuvante em diversos 

tipos de câncer (INCA, 2018). 

 O mecanismo de dependência dessa substância relaciona-se com o alto poder de 

difusão da nicotina pelos alvéolos pulmonares, e sua interação com receptores colinérgicos 

nicotínicos centrais. Isso possibilita indução e propagação do impulso nervoso até o sistema 

de recompensa cerebral, contribuindo com efeitos momentâneos de euforia e prazer, 

principalmente através, da secreção de dopamina (PUPULIM et al, 2015). 

 No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência a nicotina. 56,9 

bilhões de reais são perdidos a cada ano, devido a despesas médicas e perda de produtividade, 

e 156.216 mortes anuais poderiam ser evitadas. A maior importância é dada pelo câncer, 

doença cardíaca e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) (INCA, 2018). 

 O controle do tabaco no país foi marcado por mudanças, algumas gerais, da política de 

saúde, e por eventos específicos, relacionados ao tema. A liderança brasileira no cenário 

internacional, a sólida estruturação da Política Nacional de Controle do Tabaco (PNCT) e o 

papel da sociedade civil e dos meios de comunicação contribuíram para o sucesso do controle 

do tabaco no Brasil. No entanto, persistem desafios relacionados à diversificação de produção 

em áreas plantadas de fumo, ao comércio ilícito, à interferência da indústria do fumo e à 

sustentabilidade da política (PORTES et al, 2018). 
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 Apesar de ser hábito em declínio, fato observado em diversos estudos 

epidemiológicos, nas categorias com menor escolaridade, desempregados e com menor renda, 

essa redução tem sido pouco significativa, o que põe a questão como importante prioridade 

para o campo da saúde coletiva, e atual desafio para as políticas de saúde existentes 

(BARROS et al, 2011). 

 As discussões sobre essa e outras questões relacionadas ao tema foram ampliadas nos 

últimos anos e o uso de tabaco tem sido analisado em outras associações não anteriormente 

descritas. A exemplo disso, sua relação com transtornos psiquiátricos tem recebido destaque 

na literatura científica nacional e internacional; e, há estudos estatísticos que documentam a 

maior prevalência desse hábito entre os diagnosticados com transtornos mentais, em 

comparação à população geral (OLIVEIRA; SANTOS; FUREGATO, 2017). 

 A respeito disso, estudos anteriores permitem retratar detalhes das relações entre os 

transtornos mentais e o tabagismo. O tabaco assume papel importante, na vida do portador de 

transtornos mentais, ao ser supressor de emoções e funcionar como suporte para situações de 

conflito interno inerentes a esses transtornos (RONDINA; GORAYEB; BOTELHO, 2013). 

Outra variável em destaque, a drogadição também esteve relacionada ao desfecho, 

onde se identificou diferença estatística significativa entre a variável e os TMC. O risco para o 

desfecho esteve acima de duas vezes, para aqueles que consumiam drogas. A mesma 

associação foi estudada anteriormente em população de dependentes químicos (LUCHESE et 

al, 2017).  

O uso de drogas é prática antiga em várias culturas, faz parte da história da 

humanidade e pode causar dependência a qual é considerada transtorno mental e questão de 

saúde pública. O tema é controverso e o profundo desconhecimento sobre a questão leva a 

sociedade rotulá-lo como problema individual, conforme o senso comum e a mídia veiculam. 

Tratado como crime, no Brasil, a complexidade, contradições, preconceitos e conflitos 

envolvidos na questão indicam sua dupla penalização: a social e a legal (BOKANY et al, 

2015). 

Houve aumento na produção e uso indevido de drogas a partir de 2009. O Brasil, 

fronteiriço com países produtores de cocaína e portos para a África e Europa, é país que se 

insere na rota do tráfico internacional de drogas, o que gera novos desafios ao sistema de 

controle de distribuição e de controle da violência gerada pelo tráfico de drogas ilícitas, o que 

impõe pensar novas medidas legislativas, como a lei de drogas no Brasil (lei 11.343/2006) 

que estabelece distinção entre tráfico e consumo pessoal, “despenalizando”, em certa medida, 
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o porte e cultivo de drogas ilegais para uso próprio. Na prática, porém, o enquadramento em 

tráfico ou consumo é arbitrário e eleva as taxas de encarceramento (ABRAMOVAY, 2012). 

No cenário nacional, o consumo dessas substâncias é prevalente no público masculino 

e em populações de maior vulnerabilidade social. O principal perigo da droga não é qualquer 

substância em si, mas a forma e o contexto como são consumidas (SILVA et al, 2017).  

Além disso, destaca-se o grande número de usuários de drogas que possui como 

comorbidades transtornos mentais. Pode-se verificar que o número de sintomas relacionados 

ao uso de drogas, relatados pelos indivíduos, possui correlação estatisticamente significativa 

com o número de sintomas de saúde mental. Da mesma forma, as concepções encontradas em 

estudos apontam para a naturalização do uso e do usuário de drogas, onde além de não 

discriminados os tipos de drogas e formas de uso. Tem ocorrido processo de homogeneização 

das análises, intervenções e, consequentemente, dos usuários, desconsiderando suas 

singularidades e necessidades bem como o contexto sócio-histórico que os permeia, aspecto 

esse que impacta em pesquisas, diagnósticos e condutas frente à questão (COSTA; PAIVA, 

2016). 

Nesse sentido, há que se destacarem as dificuldades no manejo de situações 

interpessoais que estão atreladas ao consumo de drogas, ao aparecimento de sinais de alerta e 

sintomas de transtornos mentais. Faz-se importante conhecer as particularidades que 

envolvem essas relações e os reais motivos que os têm levado ao consumo de drogas, de 

forma a compreender associações estabelecidas. É possível que o uso de substâncias ilícitas 

possa ser o principal fator ambiental que esteja associado ao agravamento e perpetuação dos 

transtornos do desenvolvimento psicológico, e com o surgimento de outros, de natureza 

semelhante (ROCHA et al, 2015). 

Na trajetória brasileira, diversas alterações legislativas culminaram numa política 

pública sobre drogas, com uma mudança de paradigma, na abordagem de usuários e 

dependentes. Apesar dos esforços e iniciativas do governo brasileiro para o enfrentamento do 

problema, muitos são os desafios na busca de um consenso de soluções mais satisfatórias, 

devido à complexidade das relações envolvidas. Há necessidade de mais pontos de atenção, 

integração com a rede social existente, e de se capacitar e dar suporte aos profissionais para o 

atendimento desse tipo de clientela, pontos importantes para enfrentamento da problemática 

(XAVIER et al, 2018). 

Quanto aos hábitos alimentares, na variável “poucas refeições por dia” identificou-se 

diferença estatística significativa com o desfecho. Destaca-se maior prevalência para os que 

informaram consumir até três refeições por dia, e que essa variável não foi analisada. Essa 
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descoberta pode sinalizar para a relação da má alimentação, consumo insuficiente de refeições 

por dia, e os transtornos mentais. 

As políticas nutricionais existentes preconizam variação de consumo alimentar de três 

ou seis refeições por dia, como forma de garantir a quantidade adequada de calorias, 

macronutrientes e micronutrientes adequados (BRASIL, 2014). Preocupa o fato de 

determinados grupos populacionais não conseguirem nutrir-se com o mínimo necessário, o 

que pôde ser observando nesta pesquisa. 

Existem estudos que relacionam déficits nutricionais ao desenvolvimento, ou piora do 

prognóstico, no tratamento de transtornos mentais como depressão e esquizofrenia. A 

insegurança alimentar, não saber se terá o número necessário de refeições todos os dias, 

devido a dificuldades socioeconômicas podem ser fatores contributivos para a questão 

(MACHADO et al, 2015). Houve também prevalência importante para o consumo dos 

alimentos ultraprocessados, ou industrializados, e encontrou-se diferença estatística 

significativa entre variável “consumo de industrializados” e os TMC. Essa associação não 

havia sido estudada anteriormente, nas pesquisas encontradas sobre a temática. 

A industrialização dos alimentos revolucionou a alimentação influenciada pelo grande 

crescimento populacional. Esses alimentos apresentam vantagens em relação à durabilidade, 

praticidade e preço, mas também desvantagens quando relacionados à saúde. É possível 

verificar que, no seu consumo, elementos químicos que são cumulativos no organismo e 

podem trazer efeitos adversos importantes. Sua associação às doenças desmielinizantes, 

oncológicas, doenças crônicas como a hipertensão e o diabetes, ou mesmo agudas, como no 

caso de alergias e hiperatividade é bem documentada. Apesar de seus efeitos à saúde física, as 

relações desses alimentos com a saúde mental são pouco exploradas (CONTE, 2016). 

Quando se observa a realidade de vida dos homens estudados, percebe-se que mesmo 

se tratando de cidade de interior a realidade da facilidade de acesso e disponibilidade dos 

produtos industrializados é marcante e impacta na saúde desses sujeitos. Essa questão somada 

a hábitos como sedentarismo e as outras vulnerabilidades sociais observadas, tornam o 

contexto de vida propício ao sofrimento psíquico. 

Relacionada às variáveis anteriores, com relação ao ICQ, identificou-se diferença 

estatística significativa entre essa variável e o desfecho estudado, e prevalência do ICQ esteve 

inferior a 0,90. Essa associação não havia foi encontrada em pesquisas anteriores. As questões 

alimentares e do sedentarismo, de alguma forma, impactam na saúde física masculina; e, de 

certa forma, relacionada ao sofrimento mental. 
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Observou-se diferença estatística significativa entre a variável “realização de práticas 

integrativas” e o desfecho estudado. A associação entre PIC e TMC havia sido estudada, em 

investigações capturadas em bases eletrônicas, em população do interior de Minas Gerais 

(RODRIGUES-NETO et al, 2008). 

Cabe aqui destacar que as práticas em questão são reconhecidas internacionalmente, 

como experiência de referência nos sistemas nacionais de saúde, sendo um dos principais 

motivos pelos quais essas são incorporadas de forma integrada no cuidado à saúde. Desde a 

implantação da política nacional, em 2006, diversos estados e municípios vêm incluindo e 

normatizando a oferta das PIC, definidas nacionalmente, e de outras práticas integrativas, a 

partir de normatizações estaduais e municipais (BRASIL, 2018). 

Sobre esse assunto, várias PIC são reconhecidas por medicinas tradicionais e seus 

meios de cuidado são tipicamente fortalecedores do poder de autocura. São reconhecidas, no 

geral, pela busca da reconstrução harmônica das relações dos sujeitos consigo, seu ambiente 

natural e social, o que é praticamente a mesma filosofia e concepção de meios de trabalho da 

atenção psicossocial, e do enfrentamento das principais questões de saúde mental (TESSER; 

SOUSA, 2012). 

No tocante a sua relação com os transtornos mentais, acredita-se que as PIC são 

buscadas com frequência e representam a busca por alternativas que aliviem suas angústias. 

Além disso, procuram-se múltiplas maneiras, fora das convencionalmente conhecidas, de 

forma a contribuir para a redução de sintomas físicos e psíquicos; aumentam-se reações de 

relaxamento e prazer; proporciona-se interação entre paciente e profissional, tanto na criação 

de vínculos de empatia, quanto no auxílio do equilíbrio físico-emocional; auxilia-se no 

enfrentamento das adversidades do cotidiano, melhora-se o humor, e estimula-se a realização 

de atividades laborais (SOUZA et al, 2017). 

Dessa forma, as PIC podem ter sido buscadas como alternativa para supressão de 

sintomas, psíquicos ou somáticos, comum aos transtornos em questão, por meio daquilo que 

lhes é mais acessível, uma vez que quase a totalidade dos participantes pesquisados informou 

uso desse tipo de prática por meio do consumo de chás, prática acessível, de baixo custo e 

comum a essa população. 

De forma frequente, a fitoterapia é acolhida como recurso terapêutico, devido a fatores 

como a escassez ou resistência aos recursos biomédicos convencionais, a carência econômica, 

a íntima relação com a natureza e a presença de muitos costumes botânicos enraizados 

culturalmente nas comunidades, transmitidos por gerações entre as famílias. Nas comunidades 
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é comum o uso popular das plantas, cultivadas no próprio domicílio dos moradores e 

autoprescritas em busca de cura para eventuais necessidades de saúde (ARAÚJO et al, 2012). 

Com relação ao sono, foi identificada a relação de sua má qualidade com o desfecho 

estudado. Entre os entrevistados, identificou-se maior prevalência desses transtornos entre os 

que relataram dormir menos. Além disso, foi identificado risco três vezes maior para o 

desfecho estudado entre os homens que informaram sono insuficiente. A mesma associação, 

também foi descrita anteriormente em literatura, com população de recrutas, no serviço 

militar obrigatório (MARTINS; KUHN, 2013, FERREIRA; KLUTHCOVSKY; CORDEIRO, 

2016). 

No campo da saúde coletiva, avaliar a qualidade do sono possibilita subsidiar a 

promoção da saúde e prevenção de agravos. Sabe-se que a qualidade e o tempo do sono são 

afetados por situações do cotidiano, e influenciam a saúde e a qualidade de vida de diversos 

grupos populacionais (LOPES et al, 2018).  

Em consequência disso, suas alterações incluem aumento da mortalidade, prejuízos 

econômicos, comprometimento da saúde física e mental. Podem provocar, na vida das 

pessoas, diminuição de sua produtividade diária, e aumento da propensão a distúrbios 

psiquiátricos (AMARO; DUMITH, 2018). 

Observou-se também diferença estatística entre a variável aferição de glicemia e os 

TMC, com maior prevalência dos TMC. A associação entre doenças crônicas, como 

hipertensão e diabetes, e os transtornos mentais é descrita em três estudos nacionais, porém, 

variáveis como aferição de pressão arterial e realização regular do exame de glicemia haviam 

sido analisadas (ROCHA et al, 2012, SOUZA et al, 2017, LIMA, 2015). 

Foi também identificada diferença estatística entre as varáveis número amigos e o 

desfecho. Houve maior prevalência da suspeição no estrado com baixo número de amigos. Tal 

variável não foi estudada nas pesquisas anteriormente capturadas em literatura. 

 Com relação à percepção de apoio social, tanto pela média como em três estratos, foi 

encontrada diferença estatística com para o desfecho. A partir da aplicação do modelo de 

mensuração utilizado por Griep e cols. (2005) a percepção de apoio entre os participantes 

desta pesquisa foi considerada moderada. Percebeu-se também maior prevalência dos TMC 

entre os grupos com menor percepção, ou apoio social moderado, assim como em outros 

estudos nacionais e internacionais (SILVA; CERQUEIRA; LIMA, 2014, TORRES; 

ABACAXI, 2010, MATTOS; ARAÚJO; ALMEIDA, 2017).   

 Estudos avaliam que o apoio social abarca situações de doença, crise desenvolvimental 

e vulnerabilidade física, mental e/ou social. Tem sido demonstrada a importância do apoio 
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social nesses contextos, revelando-se prioritário para promoção à saúde (GONÇALVES et al, 

2011). Diversos autores subsidiam a discussão da importância do apoio social em relação à 

saúde/doença/cuidado e predomina, na literatura internacional, diálogos com a psicologia 

social e teorias de seu desdobramento em questões psíquicas importantes, como o desfecho 

analisado neste estudo (CANESQUI; BARSAGLINI, 2012). 

 Há que se destacar aqui que o homem se constitui a partir da construção de sua relação 

com o outro. Viver com o outro na delimitação de si e do mundo externo, firmado por outro 

ser, estrutura a essência do estabelecimento dos vínculos e cria relacionamentos entre as 

pessoas (FONSECA; MOURA 2008). 

 Na realidade do homem bananelense, os laços sociais expressam-se principalmente na 

figura dos familiares e de quantidade reduzida de laços sociais. Trata-se de município com 

grande extensão de território, baixa densidade demográfica, grande distância de outros 

municípios da região e baixa disponibilidade de recursos de transporte, situações que 

contribuem para o distanciamento desses sujeitos de outras pessoas e até mesmo da própria 

rede de relações sociais existente. 

 Nesse sentido, reforça-se a possibilidade de associação entre apoio social e TMC, com 

sinergia dos efeitos deletérios que o baixo apoio pode trazer para a saúde mental dos 

indivíduos. Aponta-se relevância das associações aqui encontradas e torna-se pertinente 

considerar posteriores estudos a respeito e a intervenção nos fatores aqui investigados. Há 

ainda, que se valorar tais achados, que propiciam que as questões mencionadas possam ser 

abordadas pelas unidades de saúde, em seu cotidiano de trabalho. 

 

 

5.5 ACOMPANHAMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE E TMC 

 

Apenas, na variável “dificuldades de ir ao serviço de saúde”, observou-se diferença 

estatística significativa com o desfecho. A variável “perceber dificuldades de ir ao serviço de 

saúde” esteve associada aos TMC, sendo mais expressiva entre aqueles que informaram ter 

algum tipo de dificuldade. Tal variável não foi encontrada em outras pesquisas, contudo, não 

se manteve associada ao desfecho, após aplicação de modelo de regressão. Trata-se de assunto 

que necessita de posterior aprofundamento para melhor entendimento. 

 A discussão a respeito envolve variadas vertentes e é assunto abordado por inúmeros 

autores sob diversas óticas. A possibilidade de utilizar o serviço de saúde regularmente ter 

suas demandas e anseios atendidos pode ser considerada expressão de um sistema de saúde. 
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 Há diversas questões envolvendo a realidade dos sujeitos pesquisados que pode estar 

relacionadas a isso. A quantidade reduzida de serviços, exclusivamente públicos, as grandes 

extensões de território, muitas vezes, com estradas não asfaltadas e em regiões de difícil 

acesso são alguns dos fatores dificultadores. Acrescenta-se a essas questões a dificuldade de 

disponibilizar e fixar profissionais de saúde, sobretudo especialistas, à região, por ser cidade 

distante de grandes centros urbanos, e também por carências e deficiências da rede SUS 

existente na cidade, ainda em formação.  

Dessa forma, trata-se de conceito complexo que se relaciona com questões como 

oferta, capacidade de produzir serviços, fatores individuais, ambientais e da própria 

conformação da rede de serviços para essas questões (STOPA et al, 2017). A partir dessa 

perspectiva, entende-se que esse assunto apenas se inicia nas perguntas realizadas nesse 

estudo, necessitando de maior aprofundamento, possibilidade para pesquisas posteriores. A 

partir disso, faz-se importante a análise de como os determinantes de saúde desses homens 

estão envolvidos no desfecho e na questão dos transtornos mentais. 

 

 

5.6 DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE IMBRICADOS NO DESFECHO 

ANALISADO 

 

Sobre o tipo de determinante de saúde e baseado no referencial teórico adotado neste 

estudo, predominou associação dos chamados determinantes individuais, sociais e de saúde, 

ou das posteriormente denominadas variáveis relacionadas aos hábitos de vida e de saúde, 

com o desfecho analisado (CAMPOS; SATURNO; CARNEIRO, 2010, CARVALHO, 2012). 

 Faz-se importante destacar que as prevalências das variáveis “consumo de drogas”, 

“tabagismo”, “sono insuficiente”, e “realização de PIC” foram expressivas e representam 

retrato da realidade de vida do homem bananalense. Além disso, observou-se contexto 

sociocultural permeado por fragilidades, com representativos quantitativos de participantes 

com baixa escolaridade, desempregados e baixas faixas de renda.  

Esses aspectos suscitam, apesar de não manterem associação com o desfecho, a 

repensar a influência dos contextos de vida na saúde mental desse público e nos hábitos que 

mantiveram associação com o desfecho, aqui destacados, algo que não pode ser ignorado. 

 Sobre o tema, estudos nacionais e internacionais têm indicado os efeitos dos hábitos de 

vida sobre o estado de saúde. Em contraste ao observado em estudos anteriores, quando 

positivos, hábitos como não fumar, não consumir drogas e possuir e buscar hábitos e práticas 
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saudáveis constituem fatores de proteção para doenças e agravos e, incluídos no âmbito deste 

estudo, para os transtornos mentais (SZWARCWALD et al, 2015). 

 A variável “realização de PIC”, que mostrou diferença estatística significativa e 

importante risco para o desfecho de pesquisa, é hábito comum dos brasileiros. Nesse contexto, 

informações do MS do ano de 2016, mostram que o consumo de plantas medicinais cresceu 

161% comparado a anos anteriores. A utilização de fitoterápicos e plantas medicinais 

valoriza a cultura, e o conhecimento tradicional e popular, fortalece o desenvolvimento da 

cadeia produtiva, e é opção terapêutica para os usuários do SUS, reconhecida e incentivada 

por sua rede de serviços (BRASIL, 2018).  

 Sobre isso, o consumo de plantas e ervas medicinais no cuidado com a saúde possui 

forte tradição familiar, e tornou-se prática generalizada na medicina popular. Sua prática 

possui propriedades reconhecidas de cura, prevenção, diagnóstico ou tratamento de sintomas 

de doenças, seu uso é benéfico e recomendado, quando bem orientado (BALBINOT; 

VELASQUEZ; DÜSMAN, 2013). 

 Nessa ótica, a adoção de hábitos saudáveis e de práticas de saúde menos agressivas, 

como as PIC é recomendada inclusive por organismos internacionais. A OMS destaca, porém, 

que a crescente busca por essas práticas relaciona-se ao aumento da demanda causada pelas 

doenças físicas e psíquicas, aumento do custo e das dificuldades de acessar os serviços de 

saúde existentes. Essa insatisfação faz ressurgir o interesse por esse tipo de prática, que 

proporciona alívio, quando a cura não é possível ou o problema de saúde é pouco 

compreendido (OMS, 2014). 

 Outro aspecto observado, a prevalência expressiva hábito de fumar, entre os homens 

entrevistados, reflete prática de risco antiga e presente na realidade do brasileiro. O hábito de 

fumar é social e culturalmente determinado, e reflete componentes psicológicos diversos, 

influências externas que estimulam seu uso (JESUS et al, 2016). 

Esse hábito é considerado a principal causa de morte evitável no mundo. Constitui 

epidemia mundial e, segundo a OMS, cerca de cinco milhões de pessoas morrem a cada ano 

em consequência das doenças relacionadas ao tabaco. A previsão é que ocorram 10 milhões 

de mortes/ano em 2030. No Brasil, são estimadas cerca de 200 mil mortes por ano em 

consequência do tabagismo (OMS, 2013). 

O contexto de vida do tabagista explica muito a respeito do seu consumo, sendo esse 

hábito prevalente onde as condições de vida são difíceis.  A influência desse hábito nas 

questões de saúde e de doença é notória, e sua interrelação com outros determinantes de saúde 

é conhecida. A escolaridade, as condições socioeconômicas e a intensidade de dependência à 
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nicotina são alguns dos exemplos de condições associadas com maior prevalência do 

tabagismo, e com a dificuldade de cessação da dependência. Trata-se de um fenômeno 

complexo, associado a diversas enfermidades (CARAM et al, 2010). 

 Com relação a isso, urge a preocupação com os danos à saúde e a mudança de 

paradigma social em relação ao uso do tabaco. Isso tem estimulado o governo brasileiro na 

busca por políticas com vistas à criação de estratégias para o controle do fumo, que incluem 

medidas para desencorajar o início do seu uso e estimular a cessação do hábito (JESUS et al, 

2016). 

 Assim como o tabagismo, a drogadição foi outra variável independente que manteve 

associação com o desfecho nessa pesquisa, guarda íntima relação com as condições de vida da 

população e retrata os percalços de sua realidade. 

O uso de drogas está intrinsecamente relacionado às interações do indivíduo e ao meio 

em que vive. Assume-se que droga é toda a substância que, introduzida no organismo vivo, 

modifica uma ou mais das suas funções. Nas últimas décadas, o crescimento do consumo 

abusivo de drogas constituiu, na sociedade, sério problema que requer identificação das ações 

e políticas públicas para minimizar as consequências de seus possíveis agravos (BRASIL, 

2015). 

 O tipo de droga utilizado, o grau e frequência de uso guardam íntima relação com o 

acesso à renda, dificuldades de vida e sofrimentos experimentados pelo usuário. Nesse 

sentido, frisa-se que na história de vida dos homens o uso da droga não é, no primeiro 

momento, o fator que desencadeia o sofrimento, mas atua como forma de compensação ao 

desequilíbrio entre as esferas da vida do usuário. Por outro lado, essas substâncias podem ser 

estratégia prazerosa, nessas circunstâncias, para minimizar o sofrimento (PETUCO, 2014).  

 Falar a respeito das questões de saúde mental envolvidas nesse processo, é falar da 

complexidade do ser humano, é uma temática carregada de significados, de apropriação de 

novas experiências, designadas nas palavras: incerteza; desafios; risco; curiosidade. Trata-se 

de entendimento complexo, e analisar profundamente a realidade desses homens, faz-se de 

suma importância para enfrentamento da questão em sua totalidade (ABRAMOVAY, 2012). 

Outra variável importante analisada foi o sono. Tal questão relaciona-se tanto como 

causa como efeito de diversos agravos de saúde. Na realidade dos homens da amostra 

estudada não foi diferente. A associação percebida, no entanto, ainda é pouco discutida na 

literatura (MARTINS; KUHN, 2013, FERREIRA; KLUTHCOVSKY; CORDEIRO, 2016).  

 Com relação às suas repercussões, as primeiras manifestações dos distúrbios do sono 

são alterações do humor, da memória e das capacidades mentais, como aprendizado, 
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raciocínio e pensamento. Relacionam-se a esse problema a vida contemporânea, que favorece 

o estado de alerta do corpo 24 horas por dia, a modernidade, que fez com que as pessoas 

passassem a dormir menos, e o estilo de vida moderno, que prejudica o sono e sua qualidade. 

Dormir pouco ou mal também pode ser sintoma da falta de tempo, associada à vida urbana e 

circunstâncias de vida e de trabalho inadequados (OLIVEIRA et al, 2018). 

Sua interrelação com outros problemas de saúde é importante. Estudo identifica 

associação entre distúrbios do sono e doenças metabólicas e cardiovasculares, 

comportamentos de risco, como tabagismo, e a presença do sobrepeso e/ou obesidade e 

transtornos mentais (LUYSTER et al, 2012). 

Além disso, está associado a ocorrências com complicações e gastos para os sistemas 

de saúde. Trata-se de importante questão de saúde coletiva, uma vez que reflete o estado de 

saúde dos indivíduos, e traz informações relevantes sobre sua qualidade de vida (FELDEN et 

al, 2016).  

Ao pensar-se nas relações de determinação que se expressam na saúde mental dos 

indivíduos, as novas configurações postas pela modernidade relativas às relações sociais, de 

vida e de trabalho parecem atuar diretamente no processo de adoecimento, mas isso, ainda é 

visto de modo isolado. Acredita-se que o adoecimento mental se alimenta do processo 

histórico da vida do ser social, repleto de particularidades (BOSI et al, 2014). 

Diante do exposto, cabe reflexão a respeito das implicações que os hábitos de vida e 

de saúde de Bananal trazem para a vida do homem, sobretudo o do contexto em questão. É 

importante reconhecer a importância dos conhecimentos acerca da realidade de vida desses 

sujeitos, de suas principais vulnerabilidades, hábitos e expectativas em relação ao convívio 

social, rede de relacionamentos e de futuro. 

Esses conhecimentos estão atrelados aos modos de vida do público masculino na 

região analisada, o que instiga a respeito das relações de causalidade envolvidas e do que isso 

poderia proporcionar em termos de ações de saúde planejadas visando a promover saúde do 

homem, prevenir danos à saúde e os TMC, além das ações mitigadoras para as repercussões 

dessas questões na vida desses sujeitos. 
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5.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Ao analisarem-se os aspectos relacionados às limitações deste estudo, depreendem-se 

compreensões a respeito do modelo de análise utilizado, inerentes aos estudos seccionais. 

Embora esses estudos sejam relevantes em diversas áreas, se restringe a explorar 

momentaneamente o estado de saúde da população estudada, bem como se os indivíduos 

apresentam o desfecho observado. Logo, torna-se difícil delimitar a causa e efeito, porque 

medidas de exposição e desfecho são feitas ao mesmo tempo (FÁVERO, 2015). 

Não há como estabelecer com segurança a sequência temporal dos eventos. O 

problema da relação temporal envolve a impossibilidade de se estabelecer se a exposição é 

causa ou consequência do desfecho (KLEIN; BLOCH, 2006) 

No que concerne à amostra utilizada, destacam-se também as perdas ocorridas, que 

apesar de mínimas, interferem no total amostral. Além disso, no cálculo não foram levados 

em conta prevalências anteriores do desfecho estudado, uma vez que foram escassos os 

estudos acerca de TMC, em amostras exclusivamente masculinas, e as pesquisas existentes 

abordavam populações, em contextos socioeconômicos e características muito distintos, um 

de jovens militares, e outro de profissionais da aviação civil (MARTINS; KUHN, 2013, 

ROMERO et al, 2016). Mesmo que as prevalências do desfecho, encontradas anteriormente, 

fossem levadas em conta, os cálculos amostrais resultariam em amostras menores, 

desfavorecendo análises estatísticas posteriores. 

Quanto a possível viés de aferição, esse estudo utilizou duas escalas validadas em 

estudos nacionais e internacionais com teste e reteste em campo, antes de cada etapa 

(HUSSAIN; CREED; TOMENSON, 2000, MARI; WILLIAMS, 1986, LUDERMIR; LEWIS, 

2003, SHERBOURNE; STEWART, 1991; GRIEP et al., 2005). Além disso, os valores do 

alpha de Cronbach apresentados nessa pesquisa permitem assegurar a consistência interna e a 

aferição adequada das dimensões existentes nos questionários. 

Outro fator limitante desse estudo diz respeito ao viés de confundimento. É marcante 

destacar que a literatura mostrou poucas informações sobre TMC em populações masculinas e 

que, por isso, se constituiu desafio identificar variáveis de confundimento anteriores que 

pudessem ser aplicadas a este estudo e possíveis comparações na a discussão.  
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6 CONCLUSÃO 

 

 O estudo em questão permitiu conhecimento de características variadas do público 

analisado, sua realidade e principais informações, percepções e hábitos de saúde. No que diz 

respeito ao perfil sociodemográfico da amostra, o grupo foi composto, em sua maioria, por 

jovens adultos, mestiços, sem companheira, com filhos, renda de dois a três salários mínimos 

e grau de escolaridade situado entre o analfabetismo e o ensino médio completo, com moradia 

própria e trabalhando.  

 Com relação aos hábitos de vida e de saúde da população analisada, a maioria dos 

homens não era tabagista, porém consumia álcool acima dos limites aceitáveis, não possui 

atividades de hobby ou lazer, era sedentária, não consumia quantidade adequada de refeições, 

frutas, legumes, verduras e industrializados por dia, e informou sono suficiente. Percentual 

expressivo de homens informou consumir ou ter experimentado drogas.   

 Foram também expressivos os percentuais de homens que informaram não realizar 

práticas de proteção importantes como o uso do preservativo em relações sexuais, realização 

de exames de rotina, aferição de pressão arterial e do exame de PSA, todos importantes para o 

grupo estudado. Apesar disso, a maioria dos pesquisados informou ter se imunizado para 

febre amarela. Os homens pesquisados informaram possuir em média três amigos; e, em 

relação ao apoio social, sua percepção situou-se entre média e baixa. 

 A respeito da percepção desses homens sobre o sistema de saúde existente, maioria 

informou frequentar a rede SUS do município, em sua maioria por questões pontuais, 

urgências ou questões específicas e imunização. Baixo foi o percentual de homens que 

informou acompanhamento contínuo, nas unidades de saúde. 

 A prevalência global dos TMC na amostra estudada foi de 20%, compatível com os 

demais estudos encontrados a respeito do tema.  Com relação às variáveis estudadas e sua 

associação com os TMC, após análise bivariada, foram atribuídas aos aspectos 

sociodemográficos, hábitos de vida e de saúde e percepções do usuário sobre a rede de saúde 

e desfecho estudado, por meio das variáveis: “desemprego”; “comer menos que o suficiente”; 

“consumir industrializados”; “tabagismo”; “consumo de drogas”; “realização de práticas 

integrativas em saúde”; “aferir glicemia”; “ter poucos amigos”; “percepção de dormir menos 

que o suficiente”; "ICQ baixo"; “baixo apoio social” e “dificuldades de ir aos serviços de 

saúde”. 

Após realização de regressão logística múltipla binária, mantiveram associação e risco 

no desfecho estudado variáveis relacionadas aos hábitos de vida e de saúde, a se saber: 
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“consumo de drogas”; “tabagismo”; “realização de PIC” e “percepção de dormir menos que o 

suficiente”. 

Mesmo com as limitações inerentes ao modelo de análise utilizado, destacou-se o 

papel dos hábitos de vida e de saúde, determinantes do processo saúde-doença, no desfecho 

analisado. O homem de bananal, nesse contexto, evidencia vulnerabilidades sociais 

importantes e sua exposição a fatores de risco, encontrada nesse estudo, pode torná-lo 

propenso ao desenvolvimento de doenças e agravos físicos, e, no âmbito dessa pesquisa, a 

questões específicas importantes como os TMC. 

Além disso, cabe salientar o contexto da rede de serviços de saúde existentes no 

município, com presença massiva da rede de serviços do SUS, da atenção primária, e ausência 

de outros serviços particulares e ou conveniados, o que torna o ambiente propício para a 

realização de ações de promoção e prevenção em saúde, voltados para a saúde mental desse 

público, assunto pouco difundido. Há necessidade de que o discurso da PNAISH se concretize 

em termos práticos e que se avance para além do paradigma biológico vigente, ainda presente 

na prática diária de gestores e profissionais de saúde. 

Abre-se aqui, a possibilidade para que ações de promoção da saúde possam ser 

desenvolvidas junto aos habitantes do município pesquisado, como: divulgação dos achados 

do presente estudo; ações educativas desenvolvidas junto a grupo de homens a respeito de 

hábitos de vida e de saúde mental saudáveis; ações de capacitação e educação permanente 

junto às equipes de saúde da família para sensibilizar e fortalecer sobre as ações direcionadas 

ao público masculino. 

Primeiramente, há que se pensar que a saúde dos homens do município estudado não é 

apenas produto das atividades desenvolvidas por seus serviços de saúde. Existem também 

aspectos econômicos e sociais que influenciam e determinam muitos dos aspectos da saúde 

física, mental e de bem-estar desses indivíduos. Imagina-se que as questões da geração de 

empregos e de acesso ao ensino urgem como questões primordiais, possíveis geradoras de 

oportunidades e renda para esses homens, de forma a oportunizar acesso a melhor 

alimentação, bens e serviços. 

Além disso, é preciso que se discuta em outros espaços, além dos serviços de saúde, a 

respeitos de hábitos de vida saudáveis. Entende-se que a discussão deve ocorrer no espaço de 

vida desses homens, seja no trabalho, em espaços públicos, igrejas dentre outros, onde esses 

sujeitos estejam presentes. 

É preciso romper com a cultura da vulnerabilidade masculina e discutir-se que o 

homem também adoece, e também possui questões de saúde física e mental as quais merecem 
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ser valoradas. Compreende-se aqui o papel primordial dos profissionais de saúde do SUS na 

multiplicação dessas ideias e sensibilização a respeito dessas questões. 

Face aos achados, mostram-se importantes e necessários novos estudos a respeito dos 

determinantes de saúde do público masculino, seus hábitos de vida e de saúde e sua relação 

transtornos mentais e, nesse contexto, com os TMC, prevalentes, porém pouco conhecidos do 

público em questão, pelos profissionais de saúde e da gestão. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

QUALIDADE DE VIDA E BEM-ESTAR DE HOMENS MORADORES DE BANANAL 

Pesquisa sobre as condições sociais, econômicas e de saúde do homem 

 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela colaboração! 
 
 
 
 
BLOCO A –  Saúde mental e física     
 

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DE SUA SAÚDE FÍSICA E 
EMOCIONAL: 

 

GRUPO DE SINTOMAS Sim Não   

Grupo 1     

A1 Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado(a) 1 [     ] 0 [     ]   

A2 Assusta-se com facilidade 1 [     ] 0 [     ]   

A3 Tem se sentido triste ultimamente 1 [     ] 0 [     ]   

A4 Tem chorado mais do que de costume  1 [     ] 0 [     ]   

Grupo 2     

A5 Tem dores de cabeça frequentes  1 [     ] 0 [     ]   

A6 Dorme mal 1 [     ] 0 [     ]   

A7 Tem sensações desagradáveis no estômago  1 [     ] 0 [     ]   

A8 Tem má-digestão  1 [     ] 0 [     ]   

A9 Tem falta de apetite  1 [     ] 0 [     ]   

A10Tem tremores nas mãos  1 [     ] 0 [     ]   

Grupo 3     

A11 Cansa-se com facilidade  1 [     ] 0 [     ]   

A12 Tem dificuldade em tomar decisões  1 [     ] 0 [     ]   

A13 Tem dificuldades para realizar com satisfação suas atividades diárias 1 [     ] 0 [     ]   

A14 Tem dificuldades no serviço (o trabalho é penoso e causa sofrimento) 1 [     ] 0 [     ]   

Código do questionário: ___________________ 
Entrevistador/Pesquisador: ________________ 
LOCAL: _______________________________ 
Data: _____/_____/_____ 
 

INSTRUÇÕES:        
 
Para completar o questionário, pedimos a você para responder às perguntas 
que se seguem. 
Responda após ler devagar cada pergunta, até o final, e todas as opções de 
resposta. Escreva as respostas nas lacunas ou marque com “X” a resposta 
desejada. 

Todas as respostas contidas aqui são anônimas e não há como identificar o 
autor, por isso sinta-se à vontade para preencher o questionário e 
expor sugestões. 
Qualquer dúvida consulte o entrevistador. 
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A15 Sente-se cansado o tempo todo  1 [     ] 0 [     ]   

A16 Tem dificuldade de pensar com clareza  1 [     ] 0 [     ]   

Grupo 4     

A17 É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida  1 [     ] 0 [     ]   

A18 Tem perdido o interesse pelas coisas  1 [     ] 0 [     ]   

A19 Tem tido a ideia de acabar com a vida  1 [     ] 0 [     ]   

A20 Sente-se uma pessoa inútil, sem préstimo 1 [     ] 0 [     ]   

 
BLOCO B–  Antecedentes, saúde e hábitos de vida     
 

NÓS GOSTARÍAMOS DE SABER MAIS ALGUMAS CARACTERÍSTICAS A RESPEITO DE SEUS HÁBITOS DE VIDA 

 
 

B1. Você é fumante de cigarros? (mínimo 1x/semana)?     1 [    ] Sim. 0  [     ] Não.  
 
B2. Você consome bebidas alcoólicas atualmente (mínimo 1x/semana)?   1 [    ] Sim.           0 [    ] Não. 
 
 

B3. Você tira tempo para atividades de hobby, lazer (mínimo 1x/semana)?  1 [    ] Sim.           0 [    ] Não. 
 
 

B4. Você pratica atividade física no mínimo de 3x/semana por 30min?   1 [    ] Sim.           0 [    ] Não. 
 
B5. Já fez ou faz consumo de algum de tipo de droga, sem ser álcool ou tabaco?  1 [    ] Sim.     0 [    ] Não. 
 
B6. Qual é, em média, a quantidade de frutas (unidade/ fatia/pedaço/copo de suco natural) que você 
consome por dia? (Recomendação 3 ou mais por dia) 
1 [    ] Não consumo frutas                                                        2 [    ] 3 ou mais porções por dia 
3 [    ] 2 ou mais porções por dia                                               4 [    ] 1 porção por dia 
 
B7. Qual é, em média, a quantidade de legumes e verduras que você consome por dia? (Recomendação: 
3 ou mais por dia) 
1 [     ] Não consumo todos os dias    2 [     ] 3 ou menos porções 
3 [     ] 4 a 5 porções                               4 [     ] 6 a 8 porções 
5 [     ] 8 ou mais porções 
 
B8. Quantas refeições você costuma fazer por dia? (Recomendação: 3 ou mais por dia) 
1 [     ] Menos 3 refeições por dia.                                                              2 [     ] 3 refeições por dia. 
3 [     ] De 3 a 6 refeições por dia.                                                              4 [     ] Mais que 6 refeições por dia. 
 
B9. Com que frequência você costuma ingerir alimentos enlatados, embutidos, (salsicha, linguiça, mortadela, 
frios, azeitonas, salgados) fast  food e outros alimentos que contenham muito sal? (Recomenda-se evita-los) 
1 [     ]  Diariamente                2 [     ]  1 a 3 vezes por semana   
3 [     ]  4 a 6 vezes por semana                4 [     ] 1 a 3 vezes por mês 
5 [     ] Menos frequentemente que uma vez por mês 
 
B10. Já realizou ou realiza algum tipo de prática alternativa\complementar (uso de chás, acupuntura, 
homeopatia, arteterapia, meditação, musicoterapia, Reiki, entre outros?) 
1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
 
B10a. Se sim, qual?______________________________________ 
 
B11. Nas práticas sexuais, utiliza método preventivo? 1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
 
B11a. Se sim, qual?_____________________ 
 
B12. Já teve\tem alguma doença sexualmente transmissível? (Ex: HIV\AIDS, Sífilis, Hepatites) 
1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
 
B13. Realizou\realiza tratamento\acompanhamento no sistema de saúde para alguma doença?  
1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
B12a) para que?____________________________________________________ 
 
B14. Já foi a alguma unidade de saúde do município? 1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
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B14a. Se sim, qual o motivo?__________________________________________ 
 
B14b. Em caso de sim, para pergunta B14, com que frequência comparece às unidades de saúde do 
município? 
1 [     ] Uma vez ao ano.   2 [     ] Entre 1 e 3 vezes ao ano. 
3 [     ] Trimestralmente.   4 [     ] Bimestralmente. 
5 [     ] Todo mês.    7 [     ] Não se aplica a mim. 
 
B15. Encontra ou encontrou dificuldades de acesso aos serviços de saúde do município?  1 [    ] Sim.            
0 [    ] Não. 
 
B15a. Se sim, que dificuldade vivenciou? ____________________________________________ 
 
B16. Alguma vez, algum profissional da saúde lhe disse que você tem hipertensão/ pressão alta? 
1 [    ] Sim, apenas uma vez.  2 [    ] Sim, mais de uma vez em dias diferentes      
0 [    ] Não (VÁ PARA B19) 
 
B17. Tratou ou trata sua hipertensão/ pressão alta? 
0 [    ] Nunca tratou   1 [    ] Trata continuamente 
2 [    ] Tratou mas não trata mais               3 [    ] Trata, apenas se a pressão se eleva  
4 [    ] Não sabe/ não lembra  7 [     ] Não se aplica a mim. 
 
B18. Que tipo de tratamento para hipertensão está fazendo? 
1 [    ] Só cuidados com a dieta  2 [    ] Só cuidados com a dieta e exercícios    7 [     ] Não se aplica a mim. 
3 [    ] Medicamentos e cuidados com a dieta 4 [    ] Medicamentos, cuidados com a dieta e exercícios  
5 [    ] Outros. Qual? _______________________________________________________________ 
 
B19. Quando você verificou sua pressão pela última vez? 
1 [    ] Há ________ anos ________ meses.      
7 [    ] Não sabe / não lembra                
0 [    ] Nunca mediu 
 
B20. Alguma vez, algum profissional da saúde lhe disse que você está ou esteve com glicose alta no 
sangue? 
1 [    ] Sim, apenas uma vez.               3 [    ] Sim, mais de uma vez em dias diferentes.         
0 [    ] Não (VÁ PARA B22) 
 
B21. Tratou ou trata sua diabetes? 
0 [    ] Nunca tratou   1 [    ] Trata continuamente 
2 [    ] Tratou mas não trata mais               3 [    ] Trata, apenas se a glicemia se eleva  
4 [    ] Não sabe/ não lembra  7 [     ] Não se aplica a mim. 
 
B22. Em caso de ser diabético: faz algum tipo de tratamento? 
1 [    ] Só cuidados com a dieta  2 [    ] Só cuidados com a dieta e exercícios    7 [     ] Não se aplica a mim. 
3 [    ] Medicamentos e cuidados com a dieta 4 [    ] Medicamentos, cuidados com a dieta e exercícios  
5 [    ] Outros. Qual? _______________________________________________________________ 
 
B23. Quando foi a última vez que você fez exame para medir o açúcar no sangue? 
1 [    ] Há ________ anos ________ meses.      
7 [    ] Não sabe / não lembra                
0 [    ] Nunca mediu 
 
B24. Já realizou alguma vez exame para prevenção do câncer de próstata (PSA ou exame de toque)? 
1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
 
B25. Vacinou-se para prevenção da Febre Amarela? 1 [    ] Sim.                      0 [    ] Não. 
 
B25a. Caso não, qual o motivo_________________________________________________________ 
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BLOCO C–  Apoio social      
 

FAREMOS, A SEGUIR, ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE O APOIOSOCIAL (APOIO QUE VOCÊ RECEBE DA 
FAMÍLIA, DOS AMIGOS E DA COMUNIDADE) 

 
C1. Com quantos AMIGOS você se sente à vontade e pode falar sobre quase tudo? (Não inclua nesta 
resposta esposo (a), companheiro (a) ou filhos) 
_____________amigos                  [     ]  não tenho nenhum 
 

Se você precisar, com que frequência você conta c/ alguém: Nunca Raramente Às 
Vezes 

Quase  
Sempre 

Sempre 
 

C1a) Que o ajude se você ficar de cama? [      ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

C1b) Para lhe ouvir quando você precisa falar? [      ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

C1c) Para lhe dar bons conselhos em uma situação de crise? [      ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

C1d) Para levá-lo ao médico? [      ] [       ] [       ] [       ] [       ] 

C1e) Que demonstre amor e afeto por você? [      ] [      ] [       ] [       ] [       ] 

C1f) Para divertirem-se juntos? [      ] [      ] [       ] [       ] [       ] 

C1g) Para lhe dar informação que o ajuda a compreender  
determinada situação? 

 
[      ] 

 
[       ] 

 
[       ] 

 
[       ] 

 
[       ] 

C1h) Em quem confiar ou para falar de você ou sobre seus 
problemas? 

[      ] [       ] [        ] [       ] [       ] 

C1i) que lhe dê um abraço? [      ] [        ] [        ] [       ] [        ] 

C1j) Com quem relaxar? [      ] [       ] [        ] [        ] [        ] 

C1l) Para preparar suas refeições se você não puder? [      ] [       ] [        ] [        ] [        ] 

C1m) De quem realmente quer conselhos? [      ] [       ] [        ] [        ] [        ] 

C1n) Com quem distrair a cabeça? [      ] [       ] [        ] [        ] [        ] 

C1o) Para ajudá-lo nas tarefas diárias se você ficar doente? [      ] [       ] [        ] [        ] [        ] 

C1p) Para compartilhar seus medos e preocupações mais 
íntimas? 

[      ] [      ] [        ] [        ] [        ] 

C1q) Para dar sugestão sobre como lidar com um problema 
pessoal? 

[      ] [      ] [        ] [        ] [        ] 

C1r) Para fazer coisas agradáveis? [      ] [      ] [        ] [        ] [        ] 

C1s) Que você ame e faça você se sentir querido? [      ] [      ] [        ] [        ] [       ] 

 
C2 Quantas pessoas moram com você, contando com você na sua casa? 
____________________________________ 
 
C3 A casa onde você mora é:   1 [    ] própria    2 [    ] alugada   3 [    ] mora na casa de parentes própria   4 [    ] 
mora na casa de parentes alugada.  
BLOCO D – Perfil Sociodemográfico      
 

Para melhor entendermos seu perfil sociodemográfico, precisamos de alguns dados pessoais para esta 
pesquisa. Qualquer informação daqui não terá ligação com sua identidade. 

 
D1. Quantos anos você tem? ________ anos 
 
D2. O censo Brasileiro (IBGE) usa os termos preta, parda, branca, amarela e indígena para classificar a 
cor ou raça das pessoas. Como se classificaria a respeito de sua cor ou raça?  
1 [     ] Preta/negra 2 [     ] Parda  3 [     ] Branca         4 [     ] Amarela          5 [     ] Indígena   
 
D3. Qual a sua situação conjugal atual?  
1 [     ] Casado(a), ou vive em união.  2 [     ] Separado(a) ou vive divorciado. 
3 [     ] Viúvo(a).     4 [     ] Solteiro(a) (nunca se casou ou vive em união)  
 
D4. Você tem filhos? 
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1 [     ]  Sim       0 [     ]  Não  D5. Quantos filhos você possui? ________    
 
D6. Seus filhos vivem com você? 1 [     ]  Sim           0 [     ]  Não             7 [     ] Não se aplica a mim. 
 
D7. O salário mínimo atual é de R$ 937,00, quantos salários mínimos somam, no total, levando em 
consideração todos os ganhos financeiros de sua família? 
0 [     ] Menos que 1 SM por mês 
1 [     ] Até 1 salário     (até R$ 954)    2 [     ] Entre 1 e 2 SM  (de R$ 954 a 1908) 
3 [     ] Entre 2 e 3 SM  (de R$ 1908 a 2862)   4 [     ] Entre 3 e 4 SM  (de R$ 2862 a 3816) 
5 [     ] Entre 4 e 5 SM  (de R$ 3816 a 4770)   6 [     ] Entre 5 e 6 SM  (de R$ 4770 a 5724) 
7 [     ] Entre 6 e 7 SM  (de R$ 5724 a 6678)   8 [     ] Acima de 7 SM  (acima de R$ 6678) 
 
D8. Qual é a sua escolaridade? (marque o maior grau de instrução que possuir) 
1 [     ] Ensino fundamental incompleto. 2 [     ] Ensino fundamental completo. 
3 [     ] Ensino Médio incompleto.   4 [     ] Ensino Médio completo.  
5 [     ] Ensino Superior incompleto.   
6 [     ] Ensino Superior completo.  Qual? __________________________ 
 
D9. No momento em questão, encontra-se trabalhando? 1 [     ]  Sim           0 [     ]  Não 
 
D10. Seu emprego é com carteira assinada?1 [     ]  Sim          0 [     ]  Não  7 [     ] Não se aplica a mim. 
 
D11. Você é o provedor dos recursos pra manter sua família? 1 [     ]  Sim           0 [     ]  Não 
 
D12. Mais alguém em sua casa trabalha e contribui para o sustento da família? 1 [     ]  Sim         0 [     ]  Não 
 
 
 
BLOCO E – Dados clínicos      
 
A SEGUIR IREMOS AFERIR/INVESTIGAR ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SUA 
SAÚDE: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A seguir iremos aferir/investigar algumas informações importantes sobre sua saúde (Guia a ser 
destacada para o entrevistado): 
 

 

 
 
 
 

FATORES INVESTIGADOS VALORES ENCONTRADOS PARÂMETROS DE NORMALIDADE 

E1 Minha pressão arterial F1a F1b   120/ 80 mm Hg 

E2 Peso  Não se aplica 

E3 altura  Não se aplica 

E4 Cintura  Até 102 cm (homem), até 88cm (mulher) 

E5 Quadril   

E6 IMC  Entre 18,5 e 24,9 

FATORES INVESTIGADOS VALORES ENCONTRADOS PARÂMETROS DE NORMALIDADE 

E1 Minha pressão arterial    120/ 80 mm Hg 

E2 Meu peso  Não se aplica 

E3 Minha altura  Não se aplica 

E4 Comprimento cintura  Até 102 cm (homem), até 88cm (mulher) 

E5 Comprimento quadril   

E6 Meu índice de massa corpórea  Entre 18,5 e 24,9 
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8.2 APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do Projeto: Transtornos mentais comuns e fatores sociodemográficos associados, 

entre homens de cidade no interior de São Paulo – SP. 

Pesquisadores Responsáveis: 

1) Felipe dos Santos Costa. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (12) 31161288 - (24) 992003028 

E-mail: felipedosantoscosta@gmail.com 

2) Jorge Luiz Lima da Silva. 

Instituição a que pertence: Universidade Federal Fluminense. 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 98372-2227 

E-mail: jorgeluizlima@gmail.com 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  R.G. __________________________Responsável legal (quando 

for o caso): _________________________________________________________________ 

 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Transtornos 

mentais comuns e fatores sociodemográficos associados, entre homens de cidade no interior 

de São Paulo – SP”, de responsabilidade dos pesquisadores Felipe dos Santos Costa e Jorge 

Luiz Lima da Silva, por ser do público alvo dessa pesquisa e por pertencer ao município de 

Bananal. 

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer fatores sociodemográficos relacionados à 

população de homens do município de Bananal, observando se alguém apresenta suspeita de 

transtornos mentais, além de outros aspectos relacionados à minha saúde física e mental. 

Para coleta dos dados será aplicado um questionário com várias perguntas sobre 

características sociodemográficas, do meu trabalho, meu estilo de vida, meus hábitos de vida 

e também algumas verificações como: minha pressão arterial; peso; altura; medidas da cintura 

e do meu quadril. 

A coleta será realizada em cerca de 30 minutos; A pesquisa tem como possíveis riscos: 

pequeno desconforto emocional provocado por algum grau de impaciência, durante a 

entrevista. A aferição da pressão arterial pode gerar pequeno desconforto no meu braço, assim 

como a medição de minha cintura e de seu quadril em meu tronco.  Caso isso ocorra, eu 

poderei pedir para interromper a entrevista, ou medição em qualquer momento, bem como ser 

ouvido e esclarecer qualquer dúvida a respeito da entrevista. O orientador do projeto é 

enfermeiro e poderá orientar sobre dúvidas surgidas sobre minha saúde. Além disso, poderei 

ser encaminhado ao médico do serviço para avaliação, caso necessário.  

A pesquisa trará contribuições importantes para melhorar conhecimento sobre a saúde da 

população e poderá indicar se possuo agravos à minha saúde. Fico ciente de que recebi 

respostas e esclarecimentos a quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios 

e outros assuntos relacionados com a pesquisa; Da minha liberdade de retirar meu 

consentimento, a qualquer momento, e de deixar de participar do estudo, sem que isso traga 

algum prejuízo para mim; Da mesma maneira fico informado sobre o caráter confidencial das 

mailto:jorgeluizlima@gmail.com
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informações relacionadas com a minha privacidade e que poderei obter informações 

atualizadas no decorrer desse estudo. 

Fui completamente orientado por Felipe dos Santos Costa e Jorge Luiz Lima da Silva, que 

estão realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. Eu pude 

questioná-los sobre todos os aspectos desse estudo. Além disso, ele me entregou uma via da 

folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi, e me deu plena liberdade 

para decidir acerca da minha espontânea participação nesse estudo. Após a leitura do termo de 

consentimento, concordo em cooperar com esse estudo, e informar a equipe de pesquisa 

responsável por mim sobre qualquer anormalidade observada. Estou ciente que sou livre para 

sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. Minha identidade jamais será publicada 

ou revelada. Os dados colhidos poderão ser examinados por pessoas envolvidas no estudo 

com autorização delegada do investigador, e por pessoas delegadas pelos coordenadores da 

pesquisa. Estou recebendo a via assinada deste Termo. 

 

Eu, ____________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. Bananal, ____ de _______ 2018. 

 

Assinatura: _____________________________________ 

 

 

Investigador:     Nome: _________________________________________ 

                         

                         Assinatura: _____________________________________ 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos 

de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo 

Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-

los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências 

regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua 

autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em 

caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 

08:00 às 17:00 horas. E-mail: etica@vm.uff.br.Tel/fax: (21) 26299189 ou com a Secretaria Municipal de Saúde 

de Bananal, por e-email ou telefone de segunda à sexta, das 8 :00 às 17 :00 horas. E-mail : 

sms.bananalsp@gmail.com. Tel : (12) 3116-1288. 



9 ANEXO  

9.1 ANEXO 1: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – HUAP 

 

 

 

Este estudo segue as normas de Apresentação de trabalhos monográficos de conclusão de curso / Universidade 

Federal Fluminense. – 10. ed. rev. e atualizada por Estela dos Santos Abreu e José Carlos Abreu Teixeira. – Niterói: 

EdUFF, 2012. 

 


