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• Descrever os riscos e as exigencias dos 
trabalhos domésticos e seu impacto na saúde

• Cooperativas de costura, promovidas pelo 
governo do D.F., possuem algumas garantias 
da venda, mas também devem competir no 
mercado. 

• A costura é uma atividade tradicional 
feminina, o grupo estudado (138 sujeitos), é
principalmente de mulheres (112).



• Chama a atenção que 89% das mulheres têm 
filhos, e pelo menos 29 delas sao chefes de 
familia: 20 delas sao solteiras, 7 divorciadas 
e 2 viúvas.

• O trabalho predominante entre as 
entrevistadas era a costura: 82.8%. Esta 
concentração mais acentuada entre as 
mulheres, ja que 8 de cada 10 são dedicam-
se a essa atividade.



Sexo Dx Taxa x 100

Feminino 433 400.9

Masculino 67 257.7

Total 500 373.1



�A fim de detectar as enfermedades foram 
feitas inferencias a partir dos dados 
encontrados. 

�Do total dos homens (25), somente 3 
podem ser considerados como afetados 
por este processo (12%). Em comparaçao 
entre as mulheres (108) encontram-se 41 
delas afetadas (44.8%).



Mulheres Homens

Diagnóstico Nº Taxa X 100 Nº Taxa X 
100

Varizes 44 40.7 4 15.4

Conjuntivite crônica 42 38.9 8 30.8

Lombalgia 36 33.3 6 23.1

Dor de cabeça tensional 34 31.5 2 7.7

Fadiga crônica 33 30.6 5 19.2

Danos musculares 31 28.7 9 34.6

Ansiedade 27 25.0 3 11.5

Má qualidade do sono 25 23.1 4 15.4

Surdez 21 20.4 4 15.4

Pterigión ou pingüécula 22 19.4 3 11.5



�Quando se compara a intensidade da jornada  
doméstica entre homens e mulheres, estas 
apresentam uma intensidade maior (P=>.001) 

�De acordo com os resultados das patologias 
relatadas sobre os exames e diagnósticos 
médicos, existe uma clara relação entre a 
intensidade da jornada domestica e a 
freqüência das patologias. 



• Os resultados da pesquisa sugerem que os 
responsáveis pelo programa devem negociar com 
os serviços da saúde do governo do DF para uma 
atenção especializada para esse grupo. 

• Deve-se buscar recursos para a melhoria dos 
equipamentos e para a criaçao de creches. 

• Os cooperados deveriam ter uma maior 
conciencia sobre a necessidade de manter e 
melhorar sua saúde, para alem da “disciplina”
imposta pelo processo de trabalho e pela 
submissao a competiçao do mercado, proprias do 
regime capitalista, baseada nos seus interesses 
coletivos e individuais.


