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Resumo 
 

 Este estudo bibliográfico tem como foco analisar diversos artigos sobre o 

número de mulheres acometidas por transtornos mentais devidos o acúmulo de 

papéis, a pressão da mídia em relação à beleza, a violência doméstica, além 

de levar em conta os fatores socioculturais, psicológicos e biológicos que 

interfere na saúde mental e bem estar, desencadeando assim transtornos 

depressivos, de ansiedade, alimentares, entre outros.  Para tanto adota como 

objetivo levantar os fatores influenciadores da saúde mental da mulher e 

esboçar propostas para minimizar os fatores estressores no contexto da 

assistência à saúde dessa mulher. Autores como Cordás (2003), Silveira 

(2007) e Ballarin (2008) associados às pesquisas em portais e sites nacionais 

que divulgam políticas públicas que envolvem a temática do artigo, 

contribuíram para os estudos efetivados favorecendo a compreensão que o 

número de pesquisas e estudos em pauta são ainda reduzidos, apesar  de, 

existir a constatação de que há muitos casos que merecem atenção especial  

por diferentes setores.   

 

Introdução 
 
 A proposta deste texto é explorar a experiência do adoecer psíquico de 

mulheres, a partir de análises de artigos relacionados ao tema. Há uma 

conscientização de que os transtornos mentais é um sério problema de saúde 

pública, porém é necessário que essas mulheres saibam quais os riscos 

evidenciados na modernidade que às levam a estes transtornos variados. 

 Na busca constante de autossuperação, mulheres ultrapassam seus 

limites: tanto físico, como mentais para dar conta de seus inúmeros papéis 

atribuídos. 

 Conforme Portal Secretaria Da Saúde Do Paraná (2014), saúde mental 

pode ser definida como o ponto de equilíbrio entre a subjetividade e as 

exigências e vivências externas, sendo capaz de administrar sua vida e 

emoções na sua variação sem perder sua legitimidade do real e precioso.  



 E os critérios avaliativos de saúde mental partem de atitudes positivas 

em relação a si próprias, aceitar as exigências da vida, saber lidar com as 

emoções boas e desagradáveis, como: coragem/medo culpa/frustrações, 

amor/ódio, ciúmes, e ao sair deste plano, essas mulheres perdem o equilíbrio e 

adoecem. 

 Levando em conta os múltiplos papéis desempenhados pela mulher na 

sociedade houve um aumento significativo da incidência de transtornos mentais 

e comportamentais, pois o fardo da responsabilidade associado aos papéis de 

mãe, esposa, mulher, cuidadora, educadora, profissional sendo esta muitas 

vezes, a única fonte de renda familiar. Além destas pressões de papéis, 

evidenciam-se ainda como vítimas de discriminação sexual, agregando à 

pobreza, fome, desnutrição, excesso de trabalho, ganham menos, estão 

concentradas em profissões mais desvalorizadas e à violência doméstica, 

física, sexual e emocional, vivem dupla e tripla jornada de trabalho e são as 

mais penalizadas com a desvalorização de serviços e políticas públicas, e 

ainda com um agravante, a situação de desigualdade das mulheres na 

sociedade: classe social, raça, etnia, idade e orientação sexual, situações estas 

que acabam limitando o desenvolvimento e comprometendo a saúde mental 

(Guia de Direitos Humanos, 2011). Desde a antiguidade (patriarcado), a 

relação da distribuição desigual do trabalho doméstico por gênero, contribui 

para desencadear problemas físicos e emocionais, uma vez que elas próprias 

têm consciência de seu papel dentro do lar, e a responsabilidade torna-se 

pesada repercutindo sobre sua saúde mental, aumentando, por exemplo, os 

sintomas de depressão, principal doença que acomete as mulheres. 

 O Ministério da Saúde através do Centro Nacional de Epidemiologia 

contatou que além da depressão apresentam-se outros transtornos como: 

afetivos, depressão maior, distimia, transtorno de ansiedade generalizada, 

transtorno do pânico, fobias simples, esquizofrenia, abuso ou dependência 

(tabaco, álcool, outras drogas), bulimia nervosa, somatização. Acrescido ainda 

de uma co-ocorrência de dois ou mais transtornos psiquiátricos (comorbidade). 

Mulheres apresentam maior comorbidade entre depressão e transtorno de 

ansiedade, em particular, transtorno de pânico e fobias simples. 

 Se tratando de transtorno de ansiedade, os fatores determinantes são 

fobias de lugares escuros, fechados e animais, e mulheres com transtorno de 



pânico, apresentam maior comorbidade com depressão e agorafobia, e com 

maior chance de recaídas (DSM-IV-TR, 2008, p.419-443). 

 Além dos transtornos, que foram citados acima também apontam como 

causa de transtornos a violência doméstica, onde a mulher por medo e 

vergonha, se recusa a denunciar o agressor, e que essas mesmas mulheres 

estão expostas a complicações reprodutivas, tentativas de suicídio e dores 

crônicas.  

 

Objetivos 

- levantar os fatores influenciadores da saúde mental da mulher  

- esboçar propostas para minimizar os fatores estressores no contexto da 

assistência à saúde dessa mulher.  

Tais objetivos se desenham pautados num olhar diferenciado sobre todas 

as diferenças e peculiaridades femininas. Para tanto, pautar-se-á estudos já 

realizados identificarem quais os transtornos que as acometem que é acrescida 

da dificuldade enfrentada ao buscar ajuda psicológica. 

 

Metodologia  

 Adotando a metodologia qualitativa envolvendo estudos bibliográficos 

trata-se de um estudo descritivo, tendo como referências bibliografias e artigos 

que tratam sobre o tema: "Saúde mental na mulher", utilizando-se da base de 

dados on-line, denominado SCIELO. 

 Foram estudados três periódicos representativos na área, no período de 

2008 a 2011, sendo Ballarin (2008), Costa (2009), e Silveira (2007) e uma 

edição exclusiva com o tema, e início da preocupação com a saúde da mulher 

marco com a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da mulher 

(PAISM), elaborado em 1983 e publicado em 1984. 

 

Resultados Preliminares 

Mediante a pesquisa realizada, há de se preocupar com o número 

restrito de artigos recentes. Neste contexto, fica a impressão é que está tudo 

certo, que as mulheres estão bem e que não requer nenhuma atenção, porém 

sabemos que é oposto do que se apresenta. 



 Nota-se que há uma grande falha no desenvolvimento de Políticas 

Públicas, onde a Lei garante à mulher o direito à saúde em sua totalidade, 

porém na prática ela é atendida de forma fragmentada, e não há uma interação 

por parte equipe a respeito da paciente. Seria ideal a promoção de cuidados 

multiprofissional e intersetorial, além de melhorias na capacitação e formação 

profissional, para que a atenção ampliada objetive o atendimento às 

particularidades destas mulheres. 

 Acredita-se, que os estudos efetivados quando divulgados contribuirão 

para os diferentes setores sociais, especificamente, para com as mulheres que 

trazem seus filhos a Clínica de Psicologia “Dra. Nise Da Silveira” – Faculdade 

Anhanguera De Jundiaí, ajudá-las com suas deficiências emocionais, e tornar a 

espera em ajuda. 

 Através de terapia em grupo que é uma forma de chegar às mulheres 

que não tem condições financeiras para pagar uma terapia individual, e com 

essa tecnologia poderemos alcançar mais mulheres, que em uma terapia 

individual, demoraria mais para atendê-las, e sabemos que o tempo luta contra 

quem precisa do atendimento rápido. 
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