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RESUMO 

Objetivo. Em razão do crescente interesse da administração central do Ministério da 

Fazenda na promoção da saúde dos seus servidores e em razão da importância do 

estresse na gênese de doenças, realizou-se estudo com o objetivo de verificar a 

ocorrência de estresse no trabalho e identificar os agentes estressantes. Métodos. 

Trata-se de um estudo qualitativo executado na Gerência Regional de Administração 

do Ministério da Fazenda no estado do Espírito Santo em que foram realizadas 

entrevistas com onze servidores e as respostas foram analisadas pela técnica do 

discurso do sujeito coletivo. Resultados. Verificou-se a existência de estresse no 

trabalho naquela unidade de trabalho e os agentes estressores identificados foram 

agrupadas em dois tópicos centrais: o primeiro, demandas do trabalho com referência 

para excesso de trabalho, escassez de funcionários, desinformação, falta de 

atualização, falta de avaliação, deslocamento casa/trabalho, remuneração/problemas 

financeiros e relacionamentos interpessoais, o segundo, aspectos individuais com 

discurso sobre exigências e cobranças, fracasso no trabalho, insatisfação, 

insegurança, solidão, perdas e relação trabalho/família. Conclusões. As implicações 

para futuras pesquisas e programas de gerenciamento do estresse foram discutidas, 

recomendando-se uma pesquisa maior de âmbito nacional, visto a importância do 

tema para a saúde e a qualidade de vida dos servidores. 



ABSTRACT 

Objective. Due to the increasing interest of the central administration of the 

Exchequer in providing health for its public employees and due to the importance of 

stress in the genesis of diseases, a study was carried out with the aim to check the 

occurrence of stress at work and to identify the stressing agents. Methods. It deals 

with a qualitative study carried out at the Regional Administration Management of 

the Exchequer in the state of Espírito Santo where interviews with eleven public 

employees were carried out and the answers were analyzed by using the collective 

subject speech technique. Results. It was checked the existence of stress at work in 

that working section and the identified stressor agents were grouped in two central 

topics: the former, demands from work concerning the work excess, lack of public 

employees, lack of information, lack of updating, lack of evaluation, get home/work, 

paymentlfinancial problems and interpersonal relationships, the latter, individual 

aspects with speech about requirements and demands, failure at work, dissatisfaction, 

insecurity, loneliness, losses and relation worklfamily. Conclusions. The 

implications for future researches and stress managing programs were discussed, 

recommending a bigger research of national ambit, considering the importance of the 

theme for the health and for the living quality of the public employees. 
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INTRODUÇÃO 

A representação popular sobre a ''boa vida" usufruída por um 

trabalhador de uma instituição pública é antiga. O imaginário popular é fértil em 

idéias como as de altos salários, tarefas feitas sem orientação e cobranças, desleixo, 

desmantelo; contudo, a realidade percebida pela autora - médica e servidora pública 

federal - é bem diferente. Desse modo, refletir sobre o estresse nos Servidores 

Públicos Federais do Ministério da Fazenda no Estado do Espírito Santo é instigante 

e desafiador porque envolve a complexa dificuldade da dissociação dos papéis de 

investigadora e investigada. 

A pesquisa em tela foi motivada pela experiência da autora no 

decorrer dos anos de trabalho vividos no Serviço Médico e, neste âmbito, testemunha 

de ocorrências freqüentes de patologias relacionadas ao estresse. Esse panorama 

pareceu-lhe indicativo que o estresse não é privilégio dos empregados de empresas 

do setor privado, atingindo consequentemente os servidores públicos com toda a 

coorte de agravos característicos sobre a saúde. 

Para se fazer frente a tais demandas e queixas lança-se mão, não 

raramente, de prescrições de medicamentos que, se servem para minorar a queixa no 

momento, todavia, ao que parece, não são muito eficazes como estratégia de sucesso 

no âmbito maior do gerenciamento da saúde dos trabalhadores. Esse quadro bastante 

inquietante incitou o desenho do presente estudo cujo objetivo geral é o de verificar a 

ocorrência de estresse no local de trabalho e o objetivo específico o de identificar os 

fatores estressantes. 
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A estrutura do Ministério da Fazenda nas diferentes Unidades 

Federativas é composta de vários órgãos independentes com finalidades e pessoal 

próprio, o que dificulta o gerenciamento do estresse de todos de uma maneira única; 

cada órgão tem suas especificidades e conseqüentemente seus agentes estressores. 

Mas, esperamos que o presente estudo seja a semente de outras pesquisas, 

possibilitando uma discussão ampla sobre a saúde dos servidores e que gere 

conhecimentos preliminares que possibilitem a ehlboração de futuros possíveis 

projetos de intervenção. 

o texto foi organizado em capítulos assim distribuídos: no primeiro 

capítulo tecemos alguns comentários sobre o Serviço Público Federal e o Ministério 

da Fazenda, para nos situarmos no locai de trabalho dos sujeitos desta pesquisa. No 

segundo capítulo, fazemos uma revisão da literatura especializada sobre o estresse no 

trabalho onde comentamos alguns aspectos como conceito de estresse, estressores, 

estresse fisiológico e psicológico, modelos de estresse e finalmente abordamos o 

estresse no locai de trabalho no seu aspecto conceitual, na sua tipologia, nos seus 

modelos teóricos e indicadores. No terceiro capítulo descrevemos o método 

utilizado, no quarto capítulo, apresentamos os resultados desta pesquisa, no quinto 

capítulo, discutimos os resultados encontrados e então tecemos nossas considerações 

finais. 



CAPíTULO I 

O SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

E O MINIsTÉRIO DA FAZENDA 

1.1 - O serviço público federal 

3 

o termo público é, segundo o Dicionário Houaiss (2001), relativo ou 

pertencente a um povo, a uma coletividade; relativo ou pertencente ao governo de 

um país; que pertence a todos. Deste modo, as instituições públicas são organizadas 

com a finalidade da administração pública dos bens e serviços qlle são comuns a toda 

a população de um Estado. 

Para o IBGE 1 
, no seu site oficial, serviço público é todo serviço 

prestado pela administração pública ou pelas pessoas consideradas como seus 

delegados sob as normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais 

como saúde, segurança e outros serviços primários ou secundários da coletividade 

e/ou de simples conveniência do Estado. A esses serviços têm direito todos os 

cidadãos. 

Assim sendo, toda administração pública, no âmbito federal, o Poder 

Executivo - Presidência e a Vice-Presidência da República - , o Poder Legislativo -

Senado Federal e a Câmara dos Deputados e o Poder Judiciário - Superior Tribunal 

J Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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Federal, o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar, compõe o 

serviço público federal. 

Contudo, segundo Dallari (1989), nem todos que trabalham para o 

governo são funcionários públicos porque, tecnicamente, s6 é titular de um cargo 

público a pessoa selecionada e qualificada para executar um trabalho que a lei 

consider& permanente e necessário. 

No entender deste autor, o que confunde as pessoas é a existência da 

figura do agente público como a pessoa que exerce uma função de natureza pública, 

mediante investidura legal, legalmente autorizada a agir em nome do Poder Público, 

mas que não está sob a égide do Estatuto, portanto, não é servidor público. Neste se 

incluem os cargos e funções políticas exercidas em caráter temporário, dependendo 

para isso dos resultados eleitorais e também todos aqueles envolvidos em situações 

de prestação de serviço nas quais as funções de natureza pública são exercidas de 

acordo com normas expedidas pelo Poder Público, mas os prestadores não são 

integrantes do governo e não podem ser por ele diretamente remunerados. 

Caracteriza-se então, que o Servidor Público é o que trabalha em 

caráter profissional, não eventual, sob vínculo de subordinação e dependência, 

recebendo remuneração paga diretamente pelos cofres públicos. 

Com o surgimento do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais (Brasil, 2000), a antiga 

denominação de funcionário público foi substituída por servidor público. 

Terminologias quando empregadas sem distinções pelo senso comum tendem a ser 
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fonte de mal-entendidos; assim, para uma melhor compreensão e delimitação do 

tema algum esclarecimento se faz necessário. 

o regime de trabalho do setor privado é definido pela CL r2, que 

define um conjunto de direitos e deveres do empregado e do empregador, mas deixa 

espaço para ~egociação na prestação do serviço. Já o regime de trabalho do setor 

civil público é definido por lei, atualmente a Lei 8112/90, chamada de Estatuto, daí 

se dizer que é um regime estatutário. É um regime diferente, n~o há negociação nem 

contrato. Todas as regras são definidas por lei e somente por leis tais regras podem 

ser mudadas. 

Para situar os leitores, entenderam-se necessárias algumas 

considerações sobre o Ministério da Fazenda, particularmente sobre sua 

representação no Espírito Santo, ambiente desta pesquisa. 

2 Consolidação das Leis Trabalhistas 
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1.2 - O Ministério da Fazenda 

o Ministério da Fazenda é o órgão da Administração Federal 

encarregado da fonnulação e execução da política econômica. Desde julho de 1994 

essa política se orienta pelo Programa de Estabilização Econômica (plano Real) que 

pretende criar condições de estabilidade monetária para que a economia brasileira 

possa ter um crescimento sustentado com redistribuição de renda. 

Sua origem, no Brasil, remonta à transferência da corte de Lisboa para 

o Rio de Janeiro. Este órgão foi criado em 1808, nos mesmos moldes do órgão 

existente em Portugal desde 1761, o Erãrio ou Tesouro Geral e Público que era 

responsável pela arrecadação, administração e distribuição da renda pública no 

Brasil. Competia ao Real Erário lia mais exata administração arrecadação e 

distribuição da Real Fazenda deste continente e domínios Ultramarinos", segundo 

site oficial do Ministério da Fazenda. 

Para fazer face à necessidade de colonização do território brasileiro, a 

Coroa Portuguesa doava lotes de terras para "curral de gado" ou "terras de criar", as 

chamadas sesmarias. Como reflexo dessa realidade, segundo o Museu da Fazenda 

Federal (1983), o termo Fazenda foi escolhido. No início do século XIX, o termo 

estendeu-se às plantações de café. 

Quando tomou o significado das finanças, isto é, o haver da nação, os 

seus bens, produtos de créditos e contribuições, a sua renda, passou a chamar-se 

Fazenda Real. Com o aumento do leque de abrangência de competências para 
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arrecadação, administração, fiscalização e distribuição dos bens patrimoniais da 

União, Estado ou Município o tenno passou a ser Fazenda Pública. 

Em 1891, a denominação Ministério da Fazenda foi usada pela 

primeira vez, para a Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda criada em 1821. 

Nessa época a Proclamação da República tinha acabado de acontecer. O primeiro 

ministro de Estado da Fazenda foi o baiano Rui Barbosa. 

O Organograma e a estrutura organizacional do Ministério da 

Fazenda, estão de acordo com o Decreto Lei nO 4643, de 24 de março de 2003, 

alterado pelo decreto Lei nO 4825, de 02 de setembro de 2003 (em anexo). 

A estrutura de sua organização baseia-se nos órgãos de assistência 

direta e imediata ao Ministro de Estado, nos órgãos específicos singulares, nos 

órgãos colegiados e nas entidades vinculadas. 

As Gerências Regionais de Administração - GRAs - são estruturas que 

representam a administração central nos Estados Federados para garantir os meios 

necessários à execução das atividades finalísticas dos seus órgãos clientes: DRF3
, 

APV" PFNs e para isso tem uma estrutura organizacional com três áreas gerenciais: 

Hoje, segundo a Coordenação Geral de Recursos HumanoslMFlDF, 

3 Delegacia da Receita Federal 
.. Alf'andega do Porto de Vitória 
S Procuradoria da Fazenda Nacional 
6 Gerência de Recursos Logfsticos 
7 Gerência de Recursos Humanos 
8 Gerência de Planejamento, Orçamento e Finanças 
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em todo o Brasil, o Ministério da .fazenda conta com 25.136 servidores, (posição em 

30/09/2004), distribuídos de acordo com a tabela abaixo: 

UF 
Quantitativo 

AC 112 

AL 205 

AM 440 

AP 200 

BA 955 

CE 797 

DF 4.518 

ES 434 

00 420 

MA 262 

MO 1.741 

MS 356 

MT 235 

PA 635 

PB 326 

PE 855 

PI 239 

PR 1.401 

RJ 3.256 

RN 269 

RO 373 

RR 162 

RS 1.675 

SC 695 

SE 161 

SP 4.345 

TO 69 

TOTALOERAL 25.136 
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CAPÍTULO 11 

o ESTRESSE NO TRABALHO 

2.1- O estresse 

o estresse é um fenômeno de grande complexidade, podendo ser 

enfocado de vátios ângulos. Como cada vertente t~ Sllas especificidades, não existe 

um conceito de consenso. Essa variedade também decorre da intensa difusão do 

termo, que é utilizado em situações e contextos distintos, por pessoas ligadas ao 

mundo científico ou com base no senso comum, o que dificulta o estabelecimento de 

uma abordagem consensual. 

De forma geral, de acordo com Glina (1996) não existe consenso a 

respeito da definição de estresse elou de estresse ocupacional na literatura, nem 

tampouco é comum uma preocupação em definir-se este conceito. Os termos 

estresse, estresse psíquico, estresse psicossocial, estresse ecológico, estresse 

ocupacional são encontrados em inúmeros trabalhos científicos sem que tenha havido 

um esforço para conceituá-Ios. Nos informa ainda, essa autora, que Seyle em 1976, 

refere haver mais de 110.000 publicações abordando diferentes aspectos do conceito 

de stress na medicina, psicologia e filosofia. 

São nove as linhas de pesquisa do estresse propostas por Vingerhoets 

e Marcelissen (1988): 

1) Biológica - eletrofisiológico, endócrino ou imunológico. 
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2) Psicossomática clássica - mostra a relação entre estados psicológicos e doenças 

específicas. 

3) Eventos de vida - Holmes e Rahe (1967) desenvolveram uma escala de eventos de 

vida que, teoricamente, poderia predizer o estresse. 

4) Transacional (desempenho, funcionamento cognitivo e vida emocional) aborda 

principalmente os processos de avaliação cognitiva e coping. 

5) Estilo de vida e comportamento - o estresse pode influenciar comportamentos 

relevantes para a manutenção da saúde tendo importantes conseqüências indiretas. 

6) Diferenças grupais em vulnerabilidade - gênero, classe social, estado civil e raça. 

7) Sociocu1tura1 - existem evidências sugerindo que a cultura na qual as pessoas 

vivem não apenas influencia suas crenças, atitudes e comportamento social, mas, por 

conseqüência, também seus padrões de adoecimento. 

8) Psicologia organizacional e do trabalho - desemprego e perda de emprego, efeitos 

das condições de trabalho e relacionamentos interpessoais no funcionamento 

somático e psicológico. 

9) Intervenção e prevenção - em três níveis: individual, ambiente direto e 

macrossocial. 

Para Bernik (1997), a ocorrência do estresse é universal, não limitada 

pela idade, raça, sexo e situação socioeconômica e que pelo seu aumento anual de 

1 %, pode-se chamá-lo de doença do século ou doença do terceiro milênio. Remete-
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se, portanto, a uma série de situações da vida cotidiana, no trabalho, na família, nas 

competições esportivas, na escola. Nesse sentido Lipp (1996) ressalva que são menos 

vulneráveis as pessoas que se abrem a mudanças, as mais tolerantes e aquelas que 

estão sempre muito envolvidas com o que fazem. 

Sparrenberger e Cols (2003) colocam alguns grupos como mais 

vulneráveis a experiências estressantes, como as mulheres, os mais velhos, os mais 

pobres e os indivíduos de menor escolaridade que são os que apresentam as 

prevalências mais altas em comparação a seus pares. 

No mundo do trabalho, Lipp (1996) analisou que policiais militares, 

professores, bancários e a classe gerencial em geral têm revelado um alto nível de 

estresse. Masci (2001) nos informa que o estresse e os transtornos de ansiedade são 

extraordinariamente freqüentes, estimando-se que 25% da população experimenta 

seus sintomas pelo menos uma vez na vida. Devido à elevada incidência do estresse 

em todo o mundo, foi reconhecido pela ONU9 em 1992, como a doença do século 20. 

No Brasil a situação não parece ser diferente, apesar da inexistência de dados 

estatisticos oficiais sobre o estresse. 

A palavra estresse tem origem na Física e significa uma força que 

deforma corpos, sendo então adaptado para outras ciências; na Biologia traduz 

capacidade de adaptação a qualquer mudança, um modelo de reação que produz 

energia e prepara o organismo para uma ação muscular; modelo estereotipado, uma 

9 Organização das Nações Unidas 
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espécie de chicotada ou de acçleração que prepara o organismo para a ação, a 

atividade muscular. 

Hans Seyle, médico austríaco que na década de 20, observou sintomas 

comuns, para diferentes doenças, relacionados com a condição geral do paciente, e, 

em 1956, chamou esse fenômeno de sintoma de estar enfermo ou, síndrome de 

adaptação geral, com suas três fases, que mais tarde foi adapt~da, por ele mesmo, 

para a palavra estresse. A definição de Seyle se referia a uma reação fisiológica de 

luta ou fuga em resposta a uma ameaça do meio ambiente. 

A primeira fase ou fase de alerta ou alarme inicia-se com o contato da 

pessoa com o agente estressor, quando experimenta diversas sensações que às vezes 

não são identificadas como estresse. Esta é uma fase valiosa para a preservação da 

vida, de acordo com Lipp (1996), uma vez que leva o organismo a um estado de 

prontidão, de alerta, a fim de que possa lidar com situações em que tenha que atuar 

com urgência. 

Lipp e Novaes (1996) resumem dizendo que esse período se 

caracteriza por grande atividade do sistema nervoso simpático, durante o qual os 

músculos ficam mais irrigados, reforçando o tônus e tomando a sua ação mais 

imediata e eficiente; o figado transforma glicogênio em glicose, necessária em maior 

quantidade; a respiração fica mais rápida e intensa, aumentando a quantidade de 

oxigênio no sangue, para que músculos e cérebro possam queimar a glicose; o 

coração bate com mais força e mais depressa, enviando uma grande quantidade de 

sangue para as partes do corpo que dele precisam; a cabeça passa a receber uma 
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maior quantidade de sangue e a atividade elétrica do cérebro aumenta à medida que 

ele vai otimizando seu processo de controle consciente dos atos do corpo; aguça-se a 

audição; as pupilas dilatam-se, tomando a visão mais sensível. 

Todas as pessoas já passaram por esta fase. É comum que elas a 

experimentem todos os dias, não se constituindo em motivo para preocupação, pois o 

organismo está preparado para lidar com tal emergência, desde que não ultrapasse as 

suas habilidades de adaptações. 

A segunda fase ou fase de resistência ocorre quando o indivíduo tenta 

se adaptar à situação em que vive, procurando restabelecer um equilíbrio interno. A 

maioria das pessoas passa por esses sintomas. Nessa fase de adaptação, o organismo 

requer muita energia para ser utilizada em outras funções vitais. 

Surgem, então, sinais desgastantes, como cansaço excessivo e 

esquecimentos freqüentes. O que mais perturba são as alterações que pioram a 

produtividade. O raciocínio às vezes parece estar acelerado, às vezes fica lento, mas 

em geral parece ficar confuso. A lógica parece desaparecer, a memória costuma ficar 

diminuída, com esquecimentos freqüentes. Os sintomas musculares incluem tensão 

muscular. Os sintomas vegetativos incluem episódios de diarréia, suores frios, 

sensação de calor intercalado com frio, mãos geladas, transpiração abundante, 

aumento do número de batimentos cardíacos, respiração rápida e curta, má digestão. 

Santos (1995) adverte que esta fase pode durar anos para a adaptação 

do organismo à nova situação. Segundo Lipp (1996), a energia adaptativa de reserva 
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é utilizada na tentativa de reequilíbrio, adequando-se à situação ou eliminando os 

agentes estressores, o organismo se reequilibra e ocorre a recuperação. 

A terceira fase ou fase de exaustão surge depois de utilizada toda a 

energia adaptativa, quando alguns dos sintomas iniciais reaparecem e outros 

coIlleçam a se desenvolver. Esta fase toma-se problemática, pois o estresse se toma 

intenso e o organismo não possui mais reservas de energia adaptativa. É uma fase 

perigosa, segundo Lipp e Novaes (1996), porque existe um maior comprometimento 

fisico na forma de doenças. Masci (2001) acrescenta que na terceira fase do estresse, 

a resistência do organismo costuma estar bastante baixa e são comuns infecções 

repetidas e doenças psicossomáticas. 

Nesta multiplicidade de abordagens, concepções e conceitos destaca-

se a de Lipp (1996) que entende o estresse como uma reação do organismo, com 

componentes fisicos e/ou psicológicos, que ocorre quando a pessoa se confronta com 

uma situação que, de um modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite, confunda ou 

mesmo que a faça imensamente feliz. 

Uma outra concepção encontra-se em Rio (1995, p. 28) que escreve: 

o stress é constituído por um conjunto de respostas, especificas 
e/ou generalizadas do nosso organismo, diante de estímulos 
externos ou internos, concretos ou imaginários, que são percebidos 
como pressões e que exigem a entrada em ação de mecanismos 
adaptativos com capacidade de nos ajustar a essas pressões, 
propiciando meios adequados de reação e preservando nossa 
integridade, nosso equilíbrio, nossa vida. 
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Lolio (1997) coloca o estresse como sobrecarga, uma força 

aparentemente externa, que defonna física e mentalmente até o surgimento dos sinais 

e sintomas. Oliveira (1996) concebe o estresse como o que impulsiona as pessoas a 

encarar os desafios, perseguir metas e superar seus próprios limites; nesse sentido, 

aparece como um fator importante e mesmo indispensável para o caminhar do 

homem na sua existência. Para Kalimo (1980) o estresse é uma relação de 

desequilíbrio entre o ambiente e a pessoa. 

Na década de 70, o marco teórico foi ampliado com o conceito de 

vulnerabilidade ou resistência do indivíduo; caracterizando assim, o grau de 

resistência do indivíduo como a capacidade de enfrentamento da vida e fator decisivo 

na sua saúde. 

Segundo Rio (1995), nós somos seres de relação, em constante 

interação conosco mesmos e com o ambiente e, estamos sujeitos a uma infinidade de 

estímulos que vêm do nosso próprio corpo, da nossa vida psíquica e do mundo 

externo; nesse sentido, a subjetividade das vivências pessoais no processo da 

existência humana passa a ser considerada elemento componente do fenômeno 

estresse. 

França e Rodrigues (1999) colocam que as demandas sociais e 

culturais podem ser percebidas como ameaças do ambiente ao indivíduo provocando 

estresse, pois exige esforço de adaptação; parece que certos aspectos culturais como 

tabus, valores rígidos, rigidez de nonnas, podem ocasionar estresse sem que o 

indivíduo perceba a sua gênese cultural. 



16 

Parece que todos, de alguma fonna, concordam que o estresse é um 

processo em que os pensamentos, sentimentos, comportamentos e a biofisiologia 

mudam de uma maneira ininterrupta para se ajustar a um ambiente que se transfonna 

igualmente sem parar. 

França e Rodrigues (1999), dizem que podemos hoje compreender 

melhor o fenômeno stress e que ele em si, não é bom nem ruim. E que é impossívei e 

indesejável erradicá-lo. Na visão desses autores, parece que o estresse pode ser um 

recurso importante e útil para uma pessoa fazer frente às diferentes situações de vida 

que ela enfrenta em seu cotidiano. 

Caracteriza-se que a reação de estresse seria uma mobilização 

coordenada de todo o corpo humano para atender às exigências da luta pela vida; 

nesse sentido, não é considerado doença. Para Santos (1995) é um estado 

intermediário entre a saúde e a doença. 

o ser humano, quando nasce, ganha no pacote vida a possibilidade de 

existir na dinâmica do mundo. Tal fato não é livre de impunidades, o indivíduo 

necessita interagir com o ambiente e com outros seres vivos na luta pela 

sobrevivência. Ele precisa sair da inércia e produzir um movimento de adaptação sob 

pena de morrer pelo meio do caminho. 

Nesse sentido Warren e Toll (1998) afinnam que todas as atividades 

contêm um potencial para o estresse. Daí Frankenhauser (1989) utiliza o termo 

''happy stress" para situações onde os estímulos do ambiente estão em equilíbrio com 

as capacidades pessoais de atravessar situações dificeis sem adoecimento. 
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Para Rio (1995), pode-se dizer que eustresse é a situação onde existe 

um equilibrio entre o esforço efetuado para o movimento, o tempo gasto, o 

sentimento de realização pelo que fez e os resultados obtidos; pode produzir efeitos 

positivos como a maximização de saídas e criatividade. Ironicamente sem este 

positivo tipo de estímulo, a vida pode tomar-se estressante. 

Segundo Masci (2001), observa-se que, em doses adequadas, o 

estresse é um fator de motivação. Quando abaixo de um certo nível provoca tédio e 

dispersão. Quando acima, provoca ansiedade e cansaço. E quando em doses ideais, a 

sensação é de se sentir desafiado, com "garra". 

Por outro lado, Glina e Rocha (2000) nos informam que Bernar em 

1968, sugeriu o termo distress para designar reações psicofisiológicas que acarretam 

doenças, ficando caracterizado como a situação em que existe um desequilíbrio entre 

o esforço, o tempo, o sentimento de realização e os resultados obtidos e evidencia-se 

quando a pessoa percebe-se como tendo nenhuma habilidade para controlar um 

evento estressante, quando não se tem escolha e deve-se aceitar uma grave situação. 

Provavelmente, resulta em perda de produtividade e um declínio de todos níveis de 

bem estar. 

Para Rossi (1994) a avaliação da realidade é o fator definitivo na 

determinação do estresse positivo ou negativo, pois o significado dado a um fato hoje 

encontra explicações em situações semelhantes vivenciadas ao longo da sua história 

devida. 
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Esse aspecto está em concordância com o pensamento de Warren e 

Toll (1998) que dizem que a forma como as pessoas chegam à sua própria percepção 

dos acontecimentos depende de muitos fatores, incluindo sua personalidade e o que 

aconteceu em circunstâncias passadas similares. Valdés (2000) também concorda 

que registros mnêmicos de situações vivenciadas em um contexto podem influenciar 

de uma maneira distorcida a avaliação de situações semelhantes em outro contexto; 

para Albert e Ururahy (1997) uma avaliação inadequada da realidade. 

Os problemas e complexidade do conceito de estresse levaram 

Lazarus & Folkman (1984) a sugerir: 

A) que o termo stress seja encarado como um conceito· organizador para a 

compreensão de uma ampla gama de fenômenos, de grande importância na 

adaptação humana e animal; tratado portanto, como uma rubrica, consistindo de 

muitas variáveis e processos; 

B) que se atente para a relação observada entre estimulo e resposta, já que os 

enfoques de estímulo-resposta são circulares e não dão conta das questões cruciais 

sobre o que no estímulo produz uma resposta de estresse particular e o que a respeito 

da resposta indica um estressor particular; 

C) que se faça uma distinção entre três tipos de stress: sistêmico ou fisiológico, que 

se refere primariamente aos distúrbios de sistemas de tecidos; psicoló~co, referente 

a fatores cognitivos levando a uma avaliação da ameaça; social, quando ocorre a 

disrupção de uma unidade social ou sistema. 
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2.2 - Estressor 

Estressor é qualquer evento gerador de estresse e necessita de uma 

resposta adaptativa. Tudo o que cause uma quebra da homeostase interna, mesmo 

que seja de natureza benigna ou até muito positiva, que exija alguma adaptação, pode 

ser chamada de estressor. Alguns eventos são estressantes por natureza para a 

maioria das pessoas como o frio, a fome e a dor. 

Segundo Greenberg (1999), estressor é um estímulo com o potencial 

de ativar a resposta de luta ou fuga. Para Molina (1996) qualquer situação que 

produza uma resposta caracterizada como instabilidade emocional constitui um 

estressor. 

Dando uma maior abrangência, Zillig (1998) diz que, seja real ou 

imaginário, estressor é todo estímulo que mobiliza o sistema de alarme de um 

organismo; dai existirem estressores ligados aos acontecimentos externos ao corpo 

humano e estressores internos e subjetivos. 

No entender de Ballone e Cols (2002:85), 

Os estímulos estressores externos representam as ameaças do 
cotidiano de cada um, seja uma ameaça fisica, tanto sobre a 
segurança pessoal quanto em relação à saúde, seja uma ameaça 
moral, econômica, etc (sicl), enfim, são ameaças exteriores à 
pessoa. Por sua vez, as ameaças internas provêem dos conflitos 
pessoais de cada um, os quais, em última instância, refletem 
sempre nossa sensibilidade afetiva diante da vida, das perspectivas 
futuras, da situação atual e mesmo das desavenças passadas. 
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Considera então, que os estressores internos são detenninados pelo 

próprio indivíduo, constituindo-se do modo de ser da pessoa. 

Os agentes externos, por sua vez, são temporários, diferentes dos 

agentes internos que são contínuos, adquirindo uma dimensão patológica. Segundo 

BaIlone e Cols (2002), os estímulos internos têm maior papel no desenvolvimento e 

manutenção do estresse, pois são interiores, abstratos, continuamente presentes e 

freqüentemente invencíveis. 
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2.3 - Modelos de estresse 

Segundo Portnoi e Glina (2002), são quatro os modelos de estresse: 

• Modelos baseados na resposta: enfatizam a determinação de uma resposta 

particular ou padrão de respostas diante de um estressor. Exemplo: a 

Sfndrome Geral de Adaptação. 

• Modelos baseados no estimulo: o estresse decorre do ambiente do individuo. 

Exemplo: Holmes & Rahe (1967) - eventos de vida, em anexo. 

• Modelos interacionais: o estresse ocorre através de uma relação particular 

entre a pessoa e o ambiente. 

• Modelos de processamento de informação: o estresse ocorre quando o 

estimulo é interpretado como estressante. 
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2.4 - Estresse fisiológico 

o desencadeamento das reações orgânicas que acontece subseqüente à 

percepção de um estímulo envolve uma série de estruturas e sistemas do nosso corpo. 

Segundo observa Masci (2001), essas reações acontecem independentemente da 

vontade do indivíduo. 

Segundo Greenberg (2002) o estresse se refere a um padrão de 

resposta definido, claro e eletroquímico no corpo humano aos agentes estressores que 

quebram a homeostase interna do organismo, exigindo alguma adaptação. 

o processo neuroendocrinológico do estresse é iniciado pela chegada 

ao cérebro, via sentidos, de um estímulo. As demandas cerebrais são processadas no 

córtex cerebral, e a reação é determinada pelo eixo hipotálamo-hipófise-supra renais. 

De acordo com Greenberg (2002), a porção anterior do hipotálamo 

ativa este eixo liberando o fator de liberação de CRF tO
, estimulando a hipófise na 

secreção do ACfHIl, que por sua v~ ativa o córtex adrenal para secretar os 

hormônios corticóides. Do grupo glicocorticóide o principal hormônio é o cortisol e a 

aldosterona é o principal representante do grupo mineralocorticóide. 

o cortisol fornece combustível através do aumento do teor de açúcar 

no sangue. Além disso, aumenta a pressão arterial. Tudo isso prepara o organismo 

para lutar ou fugir. Com a mesma função, a aldosterona aumenta a pressão sanguínea 

10 Hormônio Corticotropina 
11 Hormônio Adenocorticotrófico 
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que, por sua vez, aumenta o transporte de nutrientes e oxigênio para as partes ativas 

do corpo. 

A parte anterior do hipotálamo libera também o fator de liberação do 

hormônio tireotr6pico, que instrui a hip6fise para a produção do hormônio 

tireotrópico, que por sua vez, estimula a tireóide a secretar a tiroxina que colabora na 

função dos outros hormônios e aumenta a taxa metab6lica basal, propiciando a 

diminuição das sensações de cansaço. 

o hipotálamo anterior também estimula a hip6fise para produzir a 

oxitocina e a vasopressina. Esses dois hormônios estimulam principalmente a 

contração dos músculos lisos que resulta na constricção das paredes dos vasos 

sanguíneos, agilizando a atividade muscular. 

Também é ativado o SNA12 e seus dois componentes o SNS13 e o 

SNPI4. O simpático é o responsável pelo gasto de energia e o parassimpático 

conserva energia, promovendo o retomo ao estado de relaxamento, depois do 

desaparecimento do estressor. 

Ao contato com um estressor, o sistema nervoso simpático promove o 

aumento dos batimentos cardfacos, da força de contração cardiaca, da força dos 

músculos esqueléticos, da atividade mental e da taxa metabólica basal. Promove 

também a dilatação das artérias coronarianas, das pupilas, dos brônquios e das 

12 Sistema Nervoso Autônomo 
13 Sistema Nervoso Simpático 
14 Sistema Nervoso Parassimpático 
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arteQolas profundas nos músculos esqueléticos. Além disso, promove também a 

çontração das artérias abdominais e libera glicose do figado. 

Para Lipp (1996), esse processo bioquímico manifesta-se, 

inicialmente, de modo semelhante nos diferentes indivíduos, com o aparecimento de 

taquicardia, sudorese excessiva, tensão muscular, boca seca "e a sensação de estar 

alerta. Só depois as reações se diferenciam, conforme a predisposição genética de 

cada um, e os acident~s ou doenças de que foi vítima. 

Com o intuito de promover uma adaptação, o metabolismo do 

organismo é alterado a partir da percepção de um estímulo qualquer como sendo 

ameaçador à sobrevivência do organismo. Em decorrência de todas essas alterações 

fisiológicas, os indivíduos são capazes de realizar feitos extraordinários em 

emergências. Quando existe resolução para o problema, os" produtos daquelas 

alterações são eliminados e o organismo recupera sua homeostasia, porém a 

perpetuação sem resolutividade desta situação significa a permanência daquele 

estado alterado do organismo. 

Não é surpresa, portanto, a ênfase dada ao estresse como um dos 

fatores de risco mais importantes no surgimento da maioria das doenças. Para Albert 

& Ururahy (1997), o stress é sem dúvida, nos dias de hoje, o principal risco para a 

saúde, em função das várias doenças que acarreta, e que muitas vezes combatemos o 

estresse lutando contra ele, gastando mais energia, o que só faz aumentá-lo. 

Lipp (1996) destaca que, após ultrapassar as reservas adaptativas do 

organismo, ele entra em exaustão e a partir daí associa-se uma série de doenças 
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como: hipertensão arterial, psorfase, úlceras, gengivites, depressão, ansiedade, 

problemas sexuais, infarto e até morte súbita. 

Greenberg (1999) cita alguns autores que também ajudaram a 

esclarecer os efeitos do estresse: Stewart Wolf demonstrou seus efeitos sobre a 

função digestiva; Lawrence LeShan estudou seus efeitos no desenvolvimento de 

câncer; George Engel estudou o estresse e a colite ulcerativa; Meyer Friedman e Ray 

Rosenman identificaram a relação entre o estresse e a doença cardíaca coronariana; e 

Wolf e Wolff estudaram o estresse e as cefaléias. 

Segundo Ballone e Cols (2002), nos Estados Unidos, as estatísticas 

mostram que, no mínimo, 70% das pessoas que procuram atendimento médico têm 

problemas de estresse. Warren e Toll (1998) referem que diversas pesquisas 

realizadas têm relacionado o estresse com as doenças cardíacas e que mesmo não 

sendo a única causa, o estresse pode diminuir a resistência de forma que o indivíduo 

fique mais vulnerável. 

Para Bernik (2001), o estresse pode ser um matador silencioso, por 

atingir, principalmente, as coronárias. Para Loures e Cols (2002) há evidências de 

possíveis efeitos do estresse na pressão arterial elevada, isto tanto no normotenso 

quanto nas pessoas com hipertensão arterial, principalmente quando interage com 

outros fatores de risco para a hipertensão. Para Theorell e Johnson (2003) à exceção 

da herança genética todos os fatores de risco para a ateroesclerose coronária são 

influenciados pelo meio ambiente de trabalho. 
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Ao prolongar-se, de acordo com Lipp (1996), o estresse afeta o 

sistema imunológico, porque as glândulas linfáticas do timo1S são prejudicadas, 

assim como as células dos gânglios linfáticos. Em conseqüência, as células brancas 

diminuem seu número sujeitando o organismo a várias infecções e doenças. 

Ballone e Cols (2002) lembram que o sistema gastrintestinal é 

especialmente sensível ao estresse. A perda de apetite é um dos seus primeiros 

sintomas por causa da paralisação do trato gastrointestinal sob ação simpática, e 

pode ser seguido por vômitos, constipação e diarréia, no caso de bloqueios 

emocionais. Sinais de irritação e perturbação dos órgãos digestivos podem ocorrer 

em qualquer tipo de estresse emocional. 

Opondo essa idéia, SuIs (2003) escreve que os pacientes com 

transtornos gastrointestinais sofrem de um grau maior de ansiedade que a população 

geral e que não se tem segurança para afinnar se essa ansiedade é causa ou 

conseqüência desses transtornos, concluindo que não é possível estabelecer uma 

relação entre estresse e os transtornos gastrointestinais. 

Segundo Greenberg (2002), muitas pesquisas apóiam o papel do 

estresse no desenvolvimento de condições malignas. Para Fox (2003) os estudos de 

fatores de estresse mostraram resultados que sugerem \lIIla relação escassa ou 

inexistente entre o estresse e a incidência posterior de câncer, assim, ele acha 

razoável aplicar esses mesmos resultados à situação de trabalho. 

IS Glândula situada na parte inferior do pescoço e que participa ativamente do sistema imunológico. 



27 

Bernik (2001) diz que com a intensa ativação patológica do estresse, 

há um aumento da concentração do sangue e do conteúdo de plaquetas (células 

responsáveis pela coagulação sangüínea), alteração do nível de cortisol, das 

catecolaminas urinárias e dos hormônios hipofisários e sexuais; há também um 

aumento da glicemia (açúcar no sangue) e do colesterol. 

Para Ballone e Cols (2002), o estresse pode também causar alguns 

sintomas na forma de reações psicológicas e psiquiátricas, como irritabilidade, 

fraqueza, nervosismo, medos, ruminação de idéias, exacerbação dos atos falhos e 

obsessivos, além dos rituais compulsivos, com aumento da sensibilidade e da 

angústia. Sendo assim, as provocações e discussões são mais freqüentes. Na 

depressão, pode haver com muita freqüência uma queda ou aumento do apetite, 

alterações do sono, irritabilidade, apatia, torpor afetivo, perda do interesse e do 

desempenho sexual. 

Diante disso, identifica-se o estresse, nos dias de hoje, como um dos 

principais riscos para a saúde, em função das várias doenças que acarreta. 
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2.5 - Estresse psicológico 

Complementando a visão fisiológica, surge o conceito de estresse 

psicológico ou modelo transacional de estresse. Lazarus & Folkman (1984) definem 

o estresse psicológico como uma relação particular entre a pessoa e o ambiente, que é 

avaliado como sobrecarregando ou excedendo seus recursos e ameaçando o seu bem 

estar. 

A mediação entre a pessoa e o ambiente pode ser realizada através de 

dois processos: "appraisal" que é a avaliação cognitiva que a pessoa faz da situação e 

"coping" que é o elenco de recursos comportamentais e cognitivos que a pessoa tem 

para gerenciar a situação. Para Rocha e Glina (2000) ingerir bebida alcoólica para 

poder trabalhar em locais perigosos é um exemplo de coping. 

Percebe-se portanto, que os eventos em si não são estressantes e sim a 

fonna como os avaliamos e a eles reagimos. Essa avaliação, de acordo com Lazarus 

& Folkman (1984) ocorre em três etapas que se sucedem de forma contínua e quase 

simultânea: a avaliação de situação, a avaliação de enfrentamento ("coping"), e uma 

etapa de reavaliação de todo o processo, assim descritos: 

A avaliação da situação é o reconhecimento da situação em relação ao 

bem estar do indivíduo. Podem ser consideradas irrelevantes, benignas ou malignas, 

ameaçadoras. As situações avaliadas como ameaçadoras são reavaliadas em relação 

com possíveis perdas ou prejuízos, o potencial de ameaça envolvido, e a existência 

de desafios que possam representar uma possibilidade de ganho. 
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Na avaliação de enfrentamento o indivíduo avalia os recursos que 

possui para lidar com a situação. Esses autores a definem como os esforços 

cognitivos e comportamentais que mudam constantemente, para lidar com exigências 

específicas, internas ou externas, que são avaliadas como excedendo os recursos do 

indivíduo. 

A reavaliação compreende a continuidade dinâmica do processo onde 

todo conteúdo e infonnação obtidos durante o processo detenninam que o indivíduo 

faça novas avaliações. 

o desenvolvimento dessas avaliações é importante nj:1 detenninação 

do grau de estresse. 
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2.6 - Estresse no trabalho 

Trabalhar ganhou conotações diferentes em tempos históricos 

distintos e também em culturas diferentes, trazendo portanto uma evolução sócio

histórica, dai Sanduvette (2003) nos dizer que fazer um levantamento dos diferentes 

modos históricos de orgmtização do trabalho implica circunscrever tempos e espaços. 

Etimologicamente a palavra trabalho deriva do latim "trepalium", um 

instrumento utilizado na tortura de pessoas. Nos tempos antigos, o trabalho tinha 

uma conotação de inferioridade e desvalorização. "Ganharás o pão com o suor do teu 

rosto" escrito no livro de Gênesis (3,19) - Antigo Testamento da Bíblia - reforça a 

conotação de sofrimento para o ato de trabalhar. Na Grécia, na Roma Antiga, na 

Idade Média, segundo Valente (1991), eram os escravos que tudo produziam e 

viviam na miséria mais absoluta. Quando a técnica e a habilidade desbancaram a 

força fisica como necessidade maior, o trabalho começou a proporcionar realização 

pessoal. Esse processo evolutivo foi estabelecendo um outro valor moral ao ato de 

trabalhar. 

paz e Tamayo (1999) falam que o trabalho representa um quarto da 

atividade de um trabalhador adulto, um oitavo da sua vida, e o meio por excelência 

para garantir a qualidade do resto da sua existência e da sua família. Segundo 

Gonçalves (1988), o trabalho é uma via de desenvolvimento humano e de expressão 

de sua personalidade e sua individualidade. 

No Brasil, no entender de Corgozinho (2000), esse panorama não é 

diferente do restante do mundo com a particularidade de que aqui ainda há formas de 
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produção antigas, com processos artesanais ou mecanizados e, principalmente, 

formas degradantes de assalariamento convivem com diversas formas de parcerias, 

trabalhos informais e, também com novas tecnologias em empresas globalizadas. 

Levando-se em conta a importância do trabalho na vida humana, bem 

como, o número de horas gasto na sua execução não é estranho o fato do trabalho ser 

uma fonte potencial de taxas significativas de estresse, e a saúde no ambiente de 

trabalho estar despertando crescente interesse nas autoridades ligadas à Saúde 

Pllblica. 

As muitas e inevitáveis transformações que o trabalho sofreu ao 

longo do tempo, relacionadas à sua significação, estruturação, organização e 

demandas favoreceram também o interesse de alguns estudiosos em cujas análises 

surgiram contribuições valiosas que estão possibilitando o entendimento do estresse 

no âmbito do trabalho, o que toma o estresse do trabalho um dos fenômenos mais 

estudados. Para Albuquerque e França (1998), a compreensão a respeito do estresse e 

de doenças associadas é um dos movimentos principais na filosofia e gestão de 

qualidade de vida no trabalho atualmente. 

No entender de Jaén e Domenichelli (2003), a enfermidade 

ocupacional mais representativa em nossos dias é o estresse ocupacional e que, 

parece estar diminuindo a incidência de riscos laborais tradicionais (acidentes de 

trabalho e enfermidades especificas ou mono causais ), enquanto que ascende a 

prevalência de enfermidades multi causais, relacionadas com o trabalho e em 

particular os sintomas associados ao estresse. 
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Esse entendimento também está influenciando a área jurídica no 

sentido de fornecer elementos para ajudar os juízes nas sentenças judiciais. Segundo 

Kortum-Margot (2001/2002), os tribunais estão tendendo a aceitar e apoiar 

reclamações de indenização feitas por trabalhadores com transtornos e incapacidades 

devido ~o estresse no trabalho. 

A Comissão de Reabilitação e Compensação dos Trabalhadores é uma 

comissão de pesquisa do Centro de Serviços Humanos da Griffith University, da 

Austrália Ocidental que foi encarregada de investigar os custos crescentes na sua 

administração. Para Kendall e Cols (2000), membros dessa comissão, os custos do 

estresse ocupacional são altos, qualquer que seja a área considerada. 

Em relação aos gastos com o estresse segundo Greenberg (2002), a 

OIT estima que o estresse no trabalho custa às empresas mais de 200 bilhões de 

dólares por ano e que a Metropolitan Life Insurance Company estimou que na média 

01 milhão de trabalhadores estão ausentes em qualquer dia útil, em grande parte 

devido a transtornos ligados ao estresse, e um estudo realizado pela American 

Academy of Fami1y Physicians descobriu que o estresse do trabalho era considerado 

a principal causa de maus hábitos de saúde. 

Diante das palavras de ordem da economia global: eficiência, 

produtividade e competição com custos mínimos, se fez necessária a reestruturação 

das organizações do trabalho para a sobrevivência das empresas. Segundo 

documento divulgado pela OIT (2000), as transformações das organizações do 

trabalho aumentam as exigências por competência; o mesmo documento afirma que 
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não cabe surpreender-se de que cada vez sejam mais os c~sos de incapacidades 

relacionadas com a presença de dores crônicas tais como a depressão e o estresse 

induzido pelo trabalho. 

A competitividade, uma das características do mercado atual induz a 

que algumas organizações tenham o estresse como um mal necessário para manter a 

produtividade e competitividade. Contudo, todas essas transformações trazem como 

conseqüência direta o adoecimento dos trabalhadores, mormente aqueles que não 

conseguem acompanhar o ritmo das mudanças. Para Zillig (1998), muitas mudanças 

acontecendo simultaneamente podem determinar um estado de distresse e culminar 

com a doença. Segundo Frederiksen (2002), a União Européia calcula que mais de 41 

milhões de europeus sofrem estresse relacionado com o trabalho o que se supõe 

milhões de dias de licença todos os anos e perdas de beneficios. 

Diante desse quadro é legítimo o interesse que as empresas, os 

governos, os trabalhadores, os pesquisadores apresentam sobre o Estresse e Saúde no 

Trabalho. 
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2.7 - Definição de estresse no trabalho 

Segundo McGrath (1970), o estresse no trabalho pode ser definido 

como respostas danosas fisicas e emocionais que ocorrem quando exigências do 

trabalho estão em desacordo com capacidades, recursos ou necessidades do 

trabalhador, em condições em que o fracasso em atender as exigências tem 

importantes conseqüências (percebidas). 

Sharit e Salvendy (1982) sugerem a seguinte definição operacional: 

Estresse é um fenômeno multidimensional que se reflete nas respostas fisiológicas e 

psicológicas do indivíduo a uma situação de trabalho particular. 

Assim sendo, muitos pesquisadores conceituam o estresse no trabalho 

como resultado da interação entre a pessoa que trabalha e as condições de trabalho. O 

conflito localizado entre as demandas de trabalho e os aspectos individuais do 

trabalhador. 

O NIOSH16 é a agência federal americana do CDC17 encarregada de 

proceder investigações e recomendações para a prevenção de doenças associadas ao 

trabalho. Seus pesquisadores concordam que as demandas de trabalho têm o papel 

principal como causa de estresse do trabalho, não ignorando contudo, o papel dos 

aspectos individuais. Acreditam que a exposição a condições estressantes do trabalho 

- causas de estresse - pode influenciar diretamente na saúde e segurança do 

16 Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional 
17 Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
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trabalhador. Os fatores individuais e outras situações podem intervir para fortalecer 

ou debilitar esta influência. 

A Fundação Européia para a Melhoria das Condições de Vida e de 

Trabalho é o órgão da Comunidade Econômica Européia que tem por missão 

contribuir para a concepção e o estabelecimento de melhores condições de vida e de 

trabalho na comunidade européia. 

Segun40 Kompier e Levi (1994 e 1995) que são pesquisadores nessa 

fundação, o estresse do trabalho pode ser definido como um conjunto de reações 

emocionais, cognitivas, comportamentais e fisiológicas a aspectos adversos e 

prejudiciais do conteúdo, da organização e do ambiente do trabalho. 

Como podemos perceber, o estresse é um conceito multi facetado que 

ocorre de uma maneira temporal e dinâmica e que é influenciado pela interação de 

muitos fatores contribuintes. Apesar dos conhecimentos existentes ainda não existe 

uma conclusão precisa sobre este fenômeno. Usa-se este termo para referir-se à 

ampla variedade de estados. A dificuldade não é só na conceituação, mas também na 

definição de uma metodologia que consiga estudá-lo. 
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2.8 - Tipos de estresse no trabalho 

2.8.1 - Estresse agudo 

o tenno agudo refere-se a um início súbito. Estresse desta natureza 

envolve uma resposta rápida para uma causa abrupta, única, facilmente identificável 

que freqüentemente responderá positivamente a alguma fonna de intervenção. No 

decorrer do processo a ansiedade chega no seu máximo de ocorrência e tenderá a 

retomar a níveis considerados nonnais após eliminação do evento estressor. 

As pessoas que estejam vivendo conflitos de qualquer ordem com 

usuários ou colegas, ou mesmo estejam começando a trabalhar em uma nova função, 

ou mesmo que estejam sendo apresentadas a novos procedimentos da empresa e 

outras fonnas de aflição, produzem uma resposta fisiológica de adequação à nova 

situação. Quando a percepção do evento como sendo agressivo for resolvido o 

retomo à vida nonnal é esperado. 

2.8.2 - Estresse Pós Traumático 

Esse fenômeno ocorre quando eventos no local de trabalho são 

percebidos como ameaçadores da vida e, por sua vez, esses eventos são de natureza 

catastrófica, e têm potencial para causar sintomas de estresse em quase todos os 

envolvidos. 

Segundo Glina e Rocha (2000), o risco de desenvolvimento deste tipo 

de estresse parece estar relacionado a trabalhos perigosos, que envolvem 
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responsabilidades por vidas humanas, com risco de grandes acidentes como o 

trabalho nos sistemas de transporte ferroviário, metroviário e aéreo, bombeiros, etc. 

Depressão, ansiedade e idéias suicidas são freqüentes. Comumente são 

citadas algumas co-morbidades: síndrome do pânico, desordem da personalidade 

anti-social, drogadição e agorafobia (OMS 18, 1992). 

2.8.3 - Estresse Crônico 

Apesar da possibilidade de ocorrências dos dois tipos de estresse do 

trabalho descritos anteriormente, a grande maioria dos estudos caracteriza o estresse 

crônico como sendo o tipo mais freqüente de estresse nas situações de trabalho. 

Estresse crônico é uma reação interna contínua a eventos externos quando as 

estratégias de enfrentamento estão impedidas. É uma reação cumulativa das pressões 

durante um longo período de tempo. Esse tipo de resposta tende a iniciar 

gradualmente e prosseguir devagar. 

Para Rio (1995) diferente do estresse agudo onde o retomo à 

normalidade é esperado dentro de pouco tempo, o estresse crônico se manifesta em 

vários sintomas fisicos e/ou psicológicos de maneira contínua. 

Poucas dúvidas existem sobre o que constitui um estressor agudo no 

trabalho, diferente das· situações crônicas que são mais dificeis de definir o que cria 

dificuldades no seu estudo e gerência. Seyle considerou que várias enfermidades 

desconhecidas, como as cardíacas, a hipertensão arterial e os transtornos emocionais 

ou mentais eram resultantes dos efeitos de uma resposta de estresse prolongada nos 
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órgãos. Muitos trabalhadores se enquadram nesse quadro, sofrem prolongadamente, 

mas poucos têm a consciência de que são causados por estresse crônico. 

Para Ballone e Cols (2002) adversidades acumuladas no dia a dia são 

mais poderosas causas de má saúde fisica e/ou mental do que um "susto" enonne, 

porém passageiro. Estar submetido a demandas irritantes e frustrantes diminui ou 

esvazia a capacidade individual de enfrentamento, o que só aumenta o estresse. 

18 Organização Mundial da Saúde 
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2.9 - Modelos de estresse no trabalho. 

Existem pelo menos cinco modelos de estresse no trabalho. 

1) Frankeha\lser e Gardell, (1976) associam os fatores de estresse no trabalho à 

presença de sobrecarga/sub carga quantitativa e qualitativa. Mede-se a magnitude da 

resposta de estresse nas situações de trabalho. 

Nesse modelo a carga quantitativa seria o volume de trabalho mental 

exigido numa unidade de tempo e a carga qualitativa seria a complexidade do 

trabalho e a possibilidade do trabalhador aplicar sua capacidade e experiência. 

2) Modelo dos estressores no trabalho - muitos autores procuram relacionar os 

fatores estressores no trabalho. Levi (2003), agrupa os principais estressores 

exteriores nesta ordem: 

• Com relação ao ambiente de trabalho: 

Ambientes desagradáveis, perigosos, desconfortáveis, insalubres 

devidos a ruídos excessivos, temperaturas extremas, presença de agentes químicos, 

ih;uninação inadequada, espaços enormes ou falta de espaço, poluição ambiental. 

• Com relação à organização do trabalho: 

Definição imprecisa de tarefas, prazos exíguos, não poder decidir em 

questões peculiares à sua atividade, ausência de plano de carreira, falta de 

reconhecimento ou pagamentos de prêmios associados à produção. Existência de 
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conflitos de papéis. Processo de trabalho, tipo de tecnologia, jornada de trabalho, 

horas-extras, turnos, pausas, falta de autonomia e possibilidade de regulação do 

ritmo. 

• Com relação ao conteúdo do trabalho: 

Carga de trabalho - fisica, cognitiva ou psíquica - inadequada às 

características de personalidade. Tomada de decisões rápidas, a presença de grande 

quantidade de informações, a responsabilidade por pessoas, materiais, valores, 

documentos, dados sigilosos com a possibilidade de um pequeno erro ter 

consequências desastrosas e o trabalho monótono. 

• Fatores psicossociais: 

Relacionamentos interpessoais insatisfatórios, carreIra inadequada, 

falta de oportunidades para utilizar as qualificações e capacidades pessoais, poucas 

perspectivas, não existir um espaço coletivo de discussões, não conseguir se queixar 

e sujeição a preconceitos relacionados com a idade, sexo, raça, etnia ou religião. 

Alguns estressores são específicos de algumas categorias, como por 

exemplo, os industriários que sofrem com a tecnologia de produção em série, com a 

automação dos processos de trabalho e com o trabalho em turnos. Esses fatores 

podem aparecer isolados ou superpostos e dependendo das características pessoais 

pode levar o trabalhador a sofrer uma considerável carga de estímulos estressores 

ambientais. 



41 

As características pessoais dependem, segundo Rio (1995), das 

interações que desenvolvemos das heranças genéticas, sociais e espirituais, com o 

mundo. A partir uma unidade psicossomática espiritual e através dessas experiências 

estabelecemos crenças, valores e estratégias de relação conosco e com os outros. 

E isso não é diferente no mundo do trabalho, ou seja, cada pessoa que 

começa a trabalhar já traz consigo sua história, sua maneira de ser e estar no mundo, 

que vai ser o determinante na percepção e avaliação das experiências posteriores. No 

entender de Wisner (1994, p. 19): 

Todo indivíduo chega ao trabalho com seu capital genético, sua 
história, marcas acumuladas das agressões flsicas e mentais 
sofridas na vida. Trás também seu modo de vida, seus costumes 
pessoais e étnicos, seus aprendizados. Tudo isso pesa no custo 
pessoal da situação de trabalho em que é colocado. 

Constata-se deste modo, que algumas características pessoais 

influenciam no processo do estresse. Elas não são determinantes por si só, mas 

aumentam a vulnerabilidade das pessoas. Nestes casos, o portador quando se 

defronta com determinadas situações tem maior probabilidade de desenvolver um 

quadro de estresse. Tem-se, pois, que tais características variam de pessoa para 

p~soa e na mesma pessoa ao longo de sua história de vida. 

Dentre todas as possibilidades de particularidades, algumas mantêm 

algum tipo de relação com a gênese do estresse, deixando claro que existem certos 

aspectos da personalidade que fazem as pessoas mais vulneráveis ao estresse. As 
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seguintes características individuais podem detenninar situações de estresse, segundo 

Daza (1993): 

• Personalidade tipo A - para Jenkins (2003) são pessoas perfeccionistas que 

têm metas elevadas e consideram o trabalho o centro de sua vida. Elas 

desenvolvem grandes esforços e apresentam tensão constante e se colocam 

como incapazes de relaxar, alegando falta de tempo para tudo. São ativas, 

enérgicas, competitivas, ambiciosas, agressivas, impacientes e diligentes, 

evidenciando o que Friedman e Schustack (2004) denominam de um pacote 

explosivo. 

• Dependência - pessoas com pouca autonomia, por isso toleram melhor um 

trabalho burocrático com supervisão rígida. Estressam-se quando precisam 

decidir algo ou se relacionar com pessoas mais independentes. 

• Autoestima - Schaubroeck (2003) ressalta que existe a hipótese que as 

pessoas com baixa autoestima são mais vulneráveis aos eventos do entorno. 

• Ansiedade - pessoas ansiosas experimentam maior nível de conflito. 

• Introversão - pessoas introvertidas reagem mais intensamente aos conflitos e 

são menos receptivos ao apoio social. 

• Rigidez - pessoas rígidas têm dificuldade na adaptação a situações de 

mudanças. 
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• Histórico intelectual e fisico - pode ocorrer uma falta de sintonia entre o 

trabalho desempenhado e a capacitação do trabalhador. As atividades podem 

estar aquém ou além das capacidades do trabalhador. 

• Maus hábitos de vida e saúde frágil - diminuem de alguma maneira a 

cap&cidadç e habilidade de enfrentar situações. 

• Necessidades - de contato social, de intimidade, de reconhecimento, de auto 

realização, etc. 

• Aspirações - desejo de sucesso, de status, de dominar e controlar o trabalho e 

outros afins. 

• Expectativas - de beneficios pessoais e sociais, etc. 

• Valores - importância do trabalho ou do status ou da autoridade e outros. 

Vale ressaltar que essas características não podem ser analisadas 

isoladamente e sim em relação às demandas do trabalho e até mesmo outras situações 

que se apresentem na vida da pessoa, como um todo. Essa relação não é automática e 

é mediada pela percepção que o sujeito tem dela. O estresse se instala quando o 

sújeito experimenta suas características em relação às demandas do meio ambiente 

em desajuste ou desequih'brio. 

Segundo Delboni (1997) os fatores pessorus estão intimamente 

relacionados com as nossas dificuldades e que quando vivenciamos com freqüência, 

autoritarismo, culpa, medo de errar, medo de falar o que pensa, medo de perder, 
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medo de perder tempo, medo de ser diferente, necessidade de agradar, raiva contida 

estaremos suscetíveis ao estresse. 

3) Khan e Quinn (1970) propõem um modelo de adequação pessoa-ambiente. Nesse 

modelo o estresse decorre das discrepâncias entre as expectativas e capacidades do 

indivíduo para fazer face às demandas do trabalho ou de um papel profissional. 

4) O modelo demanda-controle de Karasek e Theorell. Esse modelo se desenvolveu 

em relação aos ambientes de trabalho em que os estressores são crônicos, sem ser a 

priori uma ameaça para a vida e é produto de complexas decisões humanas em 

matéria de organização. Para Araújo e Cols (2003) esse modelo prediz que as 

situações que pouco exigem e têm baixa latitude de comando provocam 

desmotivação e conduz a um aprendizado negativo e/ou perda gradual de 

capacidades adquiridas anteriormente. 

Baseando-se em Karasek (2003) pode-se dizer que o estresse no 

trabalho conduz à doença não pela somatória de situações de conflito e sim pela 

relação entre as tensões das exigências do trabalho e a latitude de tomada de decisão. 

As exigências do trabalho são as demandas psicológicas e referem-se 

às exigências emocionais que o trabalhador enfrenta na realização das suas tarefas, 

envolvendo pressão do tempo, proporção do tempo de trabalho realizado sob tal 
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pressão, nível de concentração requerida, interrupção das tarefas e necessidade de se 

esperar pelas atividades realiz.adas por outros trabalhadores. 

A latitude de tomada de decisão é o controle no trabalho e 

compreende dois componentes: aspectos referentes ao uso de habilidades, ou seja, 

grau pelo qual o trabalho envolve aprendizagem de coisas novas, repetitividade, 

criatividade, tarefas variadas e o desenvolvimento de habilidades especiais 

individuais, compreendida como a autoridade decisória e abarca a habilidade 

individual para a tomada de decisões sobre o próprio trabalho, a influência do grupo 

de trabalho e a influência na polftica gerencial. 

Para este autor a controlabilidade do estressor é importante e, cada vez 

mais, aumenta de importância com o desenvolvimento de organizações sociais mais 

complexas que limitam o comportamento individual. 

5) O modelo de bumout 

A Síndrome de bumout é considerada como um desdobramento do 

estresse crônico e segundo Maslach (2003), o bumout é um tipo de resposta 

prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. O contexto 

é de relações sociais complexas e abarca o conceito que a pessoa tem de si própria e 

dos outros. 

O termo bumout é uma composição do verbo to bum = queimar, o que 

sugere que uma pessoa bumout é uma pessoa que está queimada. Segundo Glina e 
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Rocha (2000), o trabalhador perde o sentido de sua relação com o trabalho, 

desinteressa-se, e qu&lquer esforço lhe parece inútil. No dizer de Silva (2000) trata-se 

de uma síndrome conceituada nos anos 70 caracterizada pela exaustão emocional, 

despersonalização e redução da realização pessoal e profissional. 

Acontece com maior freqüência em profissionais que têm como objeto 

de trabalho o contato com outras pessoas, como em profissões de ajuda, tais como 

médicos, enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, mas pode acontecer com 

qualquer um que desenvolva uma atividade tediosa, sob pressão, com grandes 

exigências e poucas recompensas. Mais recentemente houve casos em trabalhadores 

de locais com transfonnações organizacionais. 

Para França e Rodrigues (1999), o burnout é uma experiência 

subjetiva que envolve atitudes e condutas negativas. Os profissionais vivendo estas 

condições sentem que oferecem mais do que recebem e, mediante este sentimento a 

síndrome instala-se lentamente e vai aniquilando a sua relação com a atividade 

profissional. Para Ballone e Cols (2002) é uma reação à tensão emocional crônica 

gerada a partir do contato direto, excessivo e estressante com o trabalho. 

O quadro clínico desta síndrome é insidioso e de dificil tratamento. 

Costuma acontecer esgotamento emocional, despersonalização ou desumanização, 

fazendo com que a pessoa se desinteresse pelo trabalho, de forma que as coisas 

deixam de ter importância. 
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A síndrome do esgotamento profissional ou burnout está reconhecida 

como doença na Classificação Internacional das Doenças n° 10 - cm19_10, com o 

código Z-73.0 e consta no Decreto n° 3048 de Oó de maio de 1999 do Ministério da 

Previdência e Assistência Social do Brasil (DOU20 12.05.99 - n° 89) que apresenta 

na Lista B do Regulamento da Previdência, a nova Lista de Doenças Profissionais e 

Relacionadas ao Trabalho. 

Dentre esses modelos ficaremos com o modelo 2, as tentativas de 

compreender os estressores na situação de trabalho. 

19 Classificação internacional das doenças nO 10 
20 Diário Oficial da União 
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2.10 - Indicadores de estresse 

o estresse pode ter manifestações na saúde do indivíduo e no seu 

desempenho das atividades laborais, daí a existência de indicadores para averiguação 

das duas situações. 

Ao se deparar com uma situação de estresse, o organismo responde 

reagindo, isto é normal e salutar, mas se essa situação persiste em intensidade, 

freqüência ou duração, pode provocar o aparecimento de doenças psicossomáticas e 

psiquiátricas, que são destaques entre os indicadores de saúde. 

Segundo Glina e Rocha (2000), entre os sinais e sintomas de estresse, 

observa-se ansiedade geral até pânico, medo, preocupação, irritabilidade, 

instabilidade, depressão, angústia, baixa auto estima, apatia, hipocondria, alienação, 

baixa concentração e criatividade, esquecimentos, modificações intempestivas de 

comportamento, impulsividade, agressividade, bruxismo, aumentar o consumo de 

fumo e drogas em geral, perder o apetite ou comer demais, não conseguir relaxar. 

Aumento da transpiração e dos batimentos cardíacos, tremores, tiques nervosos, 

secura na boca e na garganta, cansaço fácil, insônia, diarréia, indigestão, cefaléia, 

dorsalgias, dificuldades para respirar, tonturas, perda do interesse pelo sexo, frigidez 

sexual, impotência, azia, dor no peito, distúrbios do sono, aumento de suscetibilidade 

a doenças. 

Essas autoras ainda ressaltam que também pode ser indicativo de 

saúde, a análise da excreção urinária de catecolaminas e o tempo de retomo aos 

níveis basais após o período de trabalho. 
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Como indicadores de desempenho no trabalho têm-se, alto índice de 

absenteísmo eJou atrasos e/ou rotatividade, baixa produtividade, sabotagem, 

desempenho inadequado em qualidade e quantidade, insatisfação, insegurança nas 

decisões, sobrecarga voluntária de trabalho, alta freqüência de acidentes de trabalho. 

Glina e Rocha (2000), observam também, os relacionamentos 

interpessoais, pois podem ocorrer desconfiança, desrespeito e animosidade entre as 

pessoas. 
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, , 
CAPITULO m -METODO 

Em decorrência de tudo o que foi exposto, elegemos o estresse no 

trabalho entre os servidores públicos federais do MFIES como objeto de estudo. 

Assim sendo, o objetivo geral desta pesquisa é verificar a ocorrência 

de estresse no local de trabalho e o objetivo específico, identificar os fatores de 

estresse entre os servidores fazendários capixabas. 

A unidade capixaba foi escolhida por ser este o lugar de atuação da 

autora e, portanto, onde se estabelece um contato permanente com o objeto deste 

estudo. 
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3.1- Natureza da Pesquisa Realizada 

Este trabalho procurou verificar o estresse e identificar os seus fatores 

desencadeantes entre os servidores públicos federais lotados na Gerência de 

Administração do Ministério da Fazenda no Espírito Santo. 

Considerando o envolvimento direto da pesquisadora com o ambiente 

de estudo, bem como com os sujeitos pesquisados, desenvolveu uma pesquisa do tipo 

qualitativo. Para Lüdke e André (1986) a pesquisa qualitativa supõe o contato direto 

e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada. Sendo assim, o tipo de estudo adotado está subordinado à subjetividade 

dos sujeitos atores dentro daquela organização de trabalho. 

De fato, como Martins e Bicudo (1989) indicam, a pesquisa 

qualitativa busca a compreensão das múltiplas relações e determinações de um 

fenômeno social. Pennite o "aclaramento" dos sentidos e significados presentes na 

comunicação dos sujeitos. Trivifios (1987) acrescenta que "os pesquisadores 

perceberam rapidamente que muitas informações sobre a vida dos povos não podem 

ser quantificadas e precisavam ser interpretadas de forma muito mais ampla que 

circunscrita ao simples dado objetivo". Dentro de uma visão técnica desta questão, 

Minayo (1994) nos diz: "enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística 

apreendem dos fenômenos apenas a região 'visível, ecológica, morfológica e 

concreta', a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das 

ações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e 

estatísticas". 



52 

3.2 - Sujeitos da pesquisa 

A coleta de material para a pesquisa foi realizada através de 

entrevistu; individuais com 11 dos 27 Servidores Públicos Federais efetivos, lotados 

na GRAlMFIES, sendo nove do sexo feminino e dois do sexo masculino. No aspecto 

referente ao cargo, quatro são de nível superior. 

A inclusão no estudo obedeceu aos seguintes critérios: 

• Serem servidores públicos efetivos. 

• Concordância livre e voluntária em participar da pesquisa. 

• Foi ainda garantida a participação de pelo menos um servidor de cada um dos 

setores que compõem a Gerência. 
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3.3 - Percurso Metodológico 

A primeira idéia para obtenção de dados foi usar a técnica de grupo 

focal, mas após a realização de um pré-teste, essa idéia foi abandonada pois se 

revelou um instrumento inibidor em decorrência da população de estudo ser 

constituída, como já se descreveu, de pessoas em número relativamente reduzido -

27 - e que trabalham em um espaço relativamente circunscrito, próximas uma das 

outras, daí elas não se mostrarem dispostas a compartilhar com outras, chefes e 

colegas, questões que julgavam íntimas e ao mesmo tempo relacionadas com o 

ambiente de trabalho. 

Como a nossa intenção era que cada um falasse o mais fielmente 

possível sobre tudo o que pensava, optamos pela realização de entrevistas 

individuais, tomando cuidado de afastar todo sentimento de persecutoriedade, que 

não raro toma conta dos entrevistados em um ambiente de trabalho que envolve 

concorrência, competitividade e proximidade, com a elaboração de perguntas 

indiretas e pesso~s. 

Com a primeira pergunta "O que é estresse para você?" a intenção era 

,avaliar o nível de conhecimentos, idéias, fantasias, suposições de cada um, sobre o 

fenômeno estresse. 

Com a segunda pergunta "O que você acha que causa estresse nas 

pessoas?", a terceira pergunta "Na sua opinião o trabalho pode causar estresse? Por 

que?", a quarta pergunta "Que aspectos do seu trabalho podem causar doença e 

sofrimento?" e a quinta pergunta "Quais os problemas que você encontra para 
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desenvolver o seu trabalho?" a intenção era identificar os possíveis agentes 

estressantes. 

Cada um dos sujeitos foi convidado a participar da pesquisa e após sua 

concordância, nos dirigíamos ao consultório médico, o que possibilitou a 

personalização da atenção dada e ainda pennitiu Q esclarecimento de dúvidas que 

porventura existissem, o que criou um ambiente seguro, muito favorável para a livre 

expressão das idéias. As entrevistas duraram entre 30 e 40 minutos, 

Em respeito a Resolução n° 196/96 do MS21 que regula a participação 

de .seres humanos em pesquisas, o termo de consentimento livre e esclarecido foi lido 

e assinado por todos. 

As entrevistas realizadas foram consideradas adequadas e 

possibilitaram informações satisfatórias, sobre o fenômeno estresse e suas causas, as 

quais, serão apresentadas e discutidas nos próximos capítulos. 

21 Ministério da Saqde 
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3.4- Técnica de Análise dos dados 

Para tratamento e análise dos dados foi utilizada a técnica do Discurso 

do Sujeito Coletivo -DSC-, proposta por Lerevre e Cols (2003) que pennite a 

apresentação em painéis favorecendo uma visualização mais abrangente, facilitando 

o reconhecimento das idéias centrais em poucas palavras, contidas em um 

pensamento expresso de UlIla maneira eloqüente, o que possibilita, após 

agrupamento, a revelaç&o da percepção grupal do tema estudado. 

Desta maneira, para esses autores o pensamento de uma coletividade 

sobre um determinado tema pode ser expresso como um conjunto de discursos ou 

representações sociais existentes na sociedade e que segundo a ciência social, são 

maneiras de os sujeitos pensarem, interagirem e se comunicarem. 

Passaremos nos capítulos seguintes para a apresentação e a discussão 

dos dados obtidos. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS 

Para a pergunta n° 1, "O que é estresse para você?", três idéias 

centrais foram obtidas; o estresse como cansaço, o estresse como falta de controle 

emocional e o estresse como excesso de atividades. 

As idéias centrais do DSC da pergunta n° 2, "O que você acha que 

causa estresse nas pessoas?", da pergunta n° 3, "Na sua opinião o trabalho pode 

causar estresse? Por que? ", da pergunta n° 4, "Que aspectos do seu trabalho podem 

causar doença e sofrimento?" e da pergunta nO 5, "Quais os problemas que você 

encontra para desenvolver o seu trabalho? "foram agrupadas em dois tópicos 

centrais: o primeiro, demandas do trabalho com falas do DSC para excesso de 

trabalho, escassez de funcionários, desinfonnação, falta de atualização, falta de 

avaliação, deslocamento casa/trabalho, remuneração/problemas financeiros e 

relacionamentos interpessoais, o segundo, aspectos individuais com discurso sobre 

exigências e cobranças, fracasso no trabalho, insatisfação, insegurança, solidão, 

perdas e relação trabalho/família. 

Esse agrupamento fez-se necessário para permitir maior objetividade 

na análise, visto que, o conteúdo das respostas apresentava uma mesma ordem de 

significação em fonnas diferentes porém complementares de expressão do 

pensamento dos sujeitos da pesquisa. 
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CAPÍTULO V - DISCUSSÃO 

Pergunta n° 1 - O que é estresse para você? 

IC - Estresse como cansaço. 

E quando a pessoa está cansada do trabalho, da vida, com problemas do dia a dia 

que não consegue resolver, um grande aborrecimento, um cansaço generalizado. 

Gaudêncio (1999) mostra a existência de dois tipos de cansaço 

conectados com a situação de estresse e com a situação de trabalho. O primeiro tipo 

resulta de uma situação onde o organismo faz um grande esforço, com resultados 

satisfatórios. Esse esforço pode ser de qualquer natureza, restando sempre um 

cansaço de intensidade variável que geralmente necessita de um período de 

recuperação, em geral breve, contudo, a experiência deixa uma sensação de grande 

satisfação e êxito vivida socialmente ou subjetivamente. O segundo tipo de cansaço, 

mais insidioso, onde pode existir ou não conexão com algum esforço identificável, 

que resulta em uma sensação de enfado, frustração e desânimo, que não se recupera 

com um período de repouso, uma vez que o próprio repouso é visto como um fardo 

dificil de se suportar. O segundo tipo de cansaço parece ser aquele que o DSC de 

. nossa pesquisa faz referência em sua concepção de estresse. Parece ser uma sensação 

difusa, impossível de se localizar, conectada com impossibilidade de conclusão 

efetiva, marcando conseqüentemente a frustração. A fala "um grt;znde 

aborrecimento" coloca a concepção de estresse em um espaço limite, fronteiriço, 

entre a dimensão propriamente biológica e a dimensão subjetiva. Trata-se também 

de um cansaço que é propriamente falando uma exaustão e neste sentido algo fisico, 



58 

parecendo bem próxima daquilo que, tal como foi àpontada, a fase de exaustão da 

Síndrome Geral de Adaptação de Hans Seyle; a terceira fase do processo de 

adaptação que o organismo entra depois de utilizada toda a energia frente a uma 

situação estressora. É uma fase problemática, pois o estresse é prolongado e o 

organismo não possui mais reservas energéticas. Trata-se de uma fase perigosa, 

segundo Lipp e Novaes (1998), porque existe um maior comprometimento fisico na 

forma de doenças. Para Masci (2001), na exaustão, a resistência do organismo 

costuma estar bastante baixa e são comuns infecções repetidas e as doenças 

psicossomáticas. Para Santos (1995) a exaustão é a extinção da resistência. Lolio 

(1997) nos diz que um cansaço gravíssimo é conseqüência da Sindrome de Fadiga 

Crônica, afecção invalidante, do qual apenas 3 % dos casos se recupera 

completamente, 17% tem recuperação parcial, mas a grande maioria dos casos 

permanece inválida para sempre, no leito, sem condições de participar da vida de 

trabalho e da vida social. O DSC identifica o estresse exclusivamente em seu registro 

negativo. Conseqüentemente, o que o DSC, concebe como estresse, é uma exaustão 

energética, de caráter negativo. 

IC - Estresse como falta de controle emocional. 

Estresse é quando a pessoa atinge todos os limites mentais, fisicos e emocionais, vai 

além daqUilo que o seu organismo suporta, uma panela de pressão, quase 

explodindo, um desgaste generalizado do corpo e da mente. Uma situação fora do 

normal do cotidiano e você fica sob forte pressão psicológica que às vezes dá reflexo 

físico, tensão e nervoso. 
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Neste caso, o DSC r~resenta o estresse como uma panela de pressão, 

expressão popular que tem o significado de conflito. Trata-se de um conflito entre 

algo (pode ser um esforço fisico, um desempenho intelectual ou uma vivência 

emocional), e alguma coisa que impede a sua adequada expressão. Gaudêncio (1999) 

indica a partir de uma concepção de inspiração psicanalítica a existência de conflitos 

passíveis de solução e conflitos insolúveis. De acordo, com este autor os conflitos 

que se tomam insolúveis são geradores de estresse. Toda panela de pressão está 

suscetível a uma explosão e isso se aproxima da noção de exaustão, o estresse indo 

de um cansaço para um desgaste generalizado do corpo e da mente. Existe também, a 

idéia da pressão para execução de uma tarefa. A origem dessa pressão pode ser 

atribuída a um fator externo ou interno. A pressão conseqüentemente pode ser 

percebida como ligada ao ambiente de trabalho, tais como tarefas impossíveis de 

serem cumpridas dentro de um prazo inexeqüível ou a uma avaliação das 

capacidades inerentes à pessoa envolvida na tarefa. Neste último caso, os ideais de 

exigência que o sujeito assume encontram-se em um nivel tão elevado que as tarefas 

tomam-se impossíveis de serem realizadas ou então demandam um considerável 

esforço, muito além do que elas realmente necessitam para serem cumpridas. 

Contudo, de maneira mais precisa ainda esta atribuição interna remete-se ainda a 

. situações em que a capacidade real da pessoa é avaliada como inferior à 

responsabilidade exigida pela tarefa. 

Através da fala "forte pressão psicológica que às vezes dá reflexo 

fisico, tensão e nervoso" percebemos que o campo de definição dessa idéia é o 

espaço psicológico. Semelhante, à primeira idéia central do DSC é a concepção 
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comum de estresse em seu aspecto negativo. O estresse também aqui não é 

representado como força motivadora, mas como interrupção da normalidade da vida. 

IC - Estresse como excesso de atividades. 

Estresse é você trabalhar demais, um acúmulo de atividades no trabalho, na família, 

problemas com filho, marido, a agitação do dia a dia de gente que tem de trabalhar 

e tomar conta de casa, muita coisa para uma pessoa só. 

Nessa idéia do DSC parece haver alusão a uma soma das atividades 

laborais e domésticas. Essa somatória de atividades seria a responsável pelo gasto 

energético estabelecido pelo esforço adaptativo dessa sobrecarga de trabalho. Por 

conseguinte, essa fala de "agitação do dia a dia" parece estar relacionada à idéia de 

cansaço e esgotamento da primeira idéia. A fala "acúmulo de atividades no 

trabalho" guarda relação com a panela de pressão, da segunda idéia. 

O DSC "na família, problemas com filho, marido" e "Estresse é você 

trabalhar demais" assinala a aparição novamente da idéia de pressão para execução 

de uma tarefa, sendo feita a associação com uma atribuição externa no âmbito 

familiar e no âmbito laboral. 

Ao analisar essas três idéias centrais do DSC sobre o estresse, 

alguns aspectos gerais inerentes ao entorno da GRAlMFIES ganharam visibilidade. 

O primeiro deles é que estresse é um tema popular e todos têm as suas próprias 

idéias. Um outro aspecto interessante é a conotação negativa dada ao fenômeno 

estresse, significando fraqueza. Uma pessoa estressada revela, em outras falas, uma 
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pessoa que perdeu o controle, ou seja, é frágil, sem domínio, sem equilíbrio, está 

doente. 

Outro aspecto importante é a constatação de que o trabalho para a 

maioria das pessoas reduz-se ao desenvolvimento das suas tarefas. Elas não se dão 

conta que fazem parte de um mesmo pacote, tanto as tarefas, quanto o ambiente 

fisico do local de trabalho, as relações interpessoais lá estabelecidas, o deslocamento 

efetuado todos os dias, etc, e que falar sobre Estresse do Trabalho revela uma 

fraqueza, como se fosse uma confissão da incapacidade de desenvolver suas tarefas, 

de não conseguir dar conta do seu serviço. É admitir que o problema está nele ou 

então é como se dissesse que o trabalho não é bom, ou que está cuspindo no prato 

que come. Ao que parece, o medo do desemprego fala mais alto. 
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Pergunta n° 2 - O que você acha que causa estresse nas pessoas? 

Pergunta n° 3 - Na sua opinião o trabalho pode causar estresse? Por 

Pergunta n° 4 - Que aspectos do seu trabalho podem causar doença e 

Pergunta "n° 5 - Quais os problemas que você encontra para 

desenvolver o seu trabalho? 

1 - Demandas do trabalho 

Pergunta 2 

Os problemas que surgem numa situação de trabalho como, por exemplo, um erro 

que aconteceu no seu trabalho e você recebe uma cobrança da chefia, às vezes 

aquele erro ele vai implicar numa responsabilização, aí você fica sob forte pressão. 

Deslocamento casa/trabalho, problemas financeiros, acúmulo de serviço. 

Pergunta 3 

Pode porque dependendo do tipo do trabalho que se desenvolve, das condições que 

são oferecidas para este trabalho ser desenvolvido, do setor que a pessoa trabalha, 

da quantidade de serviço, se são atividades que são exercidas constantemente a 

mesma coisa se só conta com uma pessoa para fazer o trabalho, se aquilo é pra já, 

se era pra ontem pode exigir mais ou menos da pessoa tanto física como 

mentalmente. Tem também a falta do livre arbítrio para você desenvolver alguma 

coisa, muitas cobranças fazendo você não satisfoito com aquilo que está fazendo e aí 

qualquer coisa que se fizer errado implica em responsabilização. Se você trabalha 
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com o público e às vezes não está preparado para recebe-los, não se tem um 

conjunto de atividades específicas então temos de procurar ajudar na parte de 

coisas que compreende e entende. As pessoas às vezes pensam que temos a 

obrigação de saber e aí você chega ali e você não tem a menor idéia então isso dá 

um certo incomodo e pronto você fica tenso. Quando a pessoa se excede, é porque 

não sabia nem por onde começar de tanta coisa que tinha. Um chefe perseguidor, 

que vive vigiando, exigindo demais, não dando o devido valor ao trabalho que a 

pessoa faz, aí a gente já sai de casa já tensa devido aquele problema que você já 

passou anterior com ~ sua chefia com os seus colegas de trabalho porque muitos 

colegas, aquela turma conversando alto, aquele falatório aquela coisa que te 

atrapalha naquilo que você está fazendo, acaba entrando em choque até com a idéia 

de outra pessoa, então isso às vezes causa estresse. Às vezes tem pessoas que não 

assumem a parte delas da responsabilidade no trabalho e procuram repassar. 

Pergunta 4 

o ambiente de trabalho pode causar doença, o computador porque dá problema na 

minha mão .. eu sinto dor num lado todinho no manejo do sistema e se euficar muito 

tempo parada eu tenho certeza que para minha saúde não é bom. Momentos de um 

movimento muito grande que a sobrecarga triplica, obrigações pra executar e tudo 

com prazo porque senão vem multas e aí vem várias conseqüências em cima disso 

tudo. Meu salário. Eu ganho muito pouco. Quando o que está sendo feito não é 

avaliado. O que me desgasta mais são as pessoas que não tem humildade, são as 

poderosas, né .. que põem o poder na frente de qualquer situação com os outros né, a 
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incompreensão das pessoas achar que às vezes agente ... da maneira da gente se 

expressar as pessoas achar que .a gente ta querendo ser melhor ou pior do que as 

outras pessoas, voce tem certeza daquilo e o contribuinte .. o outro lado ... achando 

que você ta mentindo pra ele. 

Pergunta 5 

Material não stificiente .... um equipamento insuficiente que você não consegue 

concretizar aquilo que você pode que você .profissionalmente pode atingir, a 

aparelhagem velha dificulta muito. Eu tô sentindo dificuldade quanto ao micro pela 

claridade. O problema é a escassez de pessoal. O problema é a demanda de trabalho 

aumentada. Quando não me passam as coisas corretamente quando tem que ser 

feitas, a idéia central da SPOA, quando a gente consegue acompanhar dentro de 

uma determinada condição falta de .... repasse de informações.Além do que é séria a 

questão da atualização. Relacionamento pessoal, as pessoas que não atendem os 

ramais, as pessoas não acreditam nisso inclusive próprio colegas da gente. 

o tema quantidade de serviço, carga de trabalho, pressão no trabalho 

pode ser observado no DSC "não sabia nem por onde começar de tanta coisa que 

tinha" e "se pode exigir mais ou menos da pessoa tanto física como mentalmente". A 

quantidade de trabalho, tanto para mais quanto para menos, que a pessoa desenvolve 

no seu local de trabalho exerce importante papel no seu bem estar. Quando a pessoa 

sente que suas capacidades estão sendo superutilizadas, ela se cansa e se estressa e ao 

sentir que está sendo sub utilizada se entedia e também se estressa. Para 

Frankenhaeuser (2003) quando a estimulação está abaixo de um nível crítico e as 
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exigências do trabalho são demasiado baixas, as pessoas tendem a perder a atenção, 

aborrecer-se e perder sua capacidade de iniciativa. Também em oposição, quando a 

estimulação é excessiva e as exigências demasiado elevadas, perdem sua capacidade 

de integrar mensagens, os processos mentais se fragmentam e a capacidade de juízo 

se deteriora. 

Outro fator relevante nesta questão é a pressão exercida pelo tempo 

através de prazos, muitos deles di:ficeis de serem cumpridos que torturam o 

trabalhador porque é por ele analisado analisado como uma incapacidade pessoal 

para o desenvolvimento da tarefa, acarretando sofrimento e estresse. O DSC "se 

aquilo é pra já ou se era pra ontem" dá uma idéia do transtorno acarretado por 

prazos exíguos que muitas vezes sacrificam a qualidade do produto final. Kendall e 

Cols (2000) escrevem que prazo é tão importante quanto sobrecarga de trabalho 

porque os dois fatores ocorrem simultaneamente agravando a situação. Para Rio 

(1995) a sobrecarga de atividades e responsabilidades deriva da ideologia do sucesso, 

que é a preocupação de se fazer coisas e se conquistar o máximo no menor tempo 

possível. Para Albert e Ururahy (1997), a sobrecarga e a fadiga têm efeito imediato 

sobre a atenção. As conseqüências podem ser -graves, tanto em termos de acidentes 

de trabalho, quanto em erros onerosos em tempo e dinheiro. Podemos observar isto 

no DSC, "momentos de um movimento muito grande que a sobrecarga triplica, 

obrigações pra executar e tudo com prazo porque senão vem multas e aí vêm várias 

consequências em cima disso tudo". 

Já para Santos (1995, p. 134)), ''um trabalho muito folgado acaba não 

sendo feito nunca". O volume de trabalho em um determinado tempo pode ser 

chamado de pressão do trabalho e esse autor acredita que uma pressão bem aplicada 
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resulta em produtividade. ''Todos nós precisamos de um empurrãozinho para 

funcionar melhor" (p137). O que observamos na nossa prática é que todos 

precisamos de estímulos para funcionar, porém parece existir um limite entre uma 

pressão que resulte em uma funcionalidade produtiva e uma pressão que tenha como 

efeito desconforto e confusão com queda da produtividade ou mesmo a 

improdutividade pelo adoecimento do trabalhador pressionado. Esse limite parece 

variar de pessoa para pessoa e até mesmo na mesma pessoa em função de tempo e 

espaço. Entretanto para Frankenhaeuser (2003) parece existir um nível ótimo de 

funcionamento mental que se situa exatamente no meio de uma escala que vai desde 

pouca exigência até muita exigência. Dentro dessa zona média é "o justo" e o cérebro 

humano funciona de maneira eficiente. Para a autora há muita gente que passa toda a 

vida fora dessa zona ótima que poderia lhes oferecer oportunidades para desenvolver 

plenamente suas possibilidades. Outros autores comungam com essa idéia, para 

Masci (2001), o estresse em doses adequadas motiva, se fica abaixo de um certo 

nível entedia e dispersa, se fica acima de certos níveis cansa e provoca ansiedade e 

em doses ideais, a sensação é de se sentir desafiado, com "garra". Como vimos, a 

metáfora do psicólogo Martuso no filme americano Controlando o Estresse (Rossi, 

1994) é muito pertinente a este tema "O estresse é como as cordas de um violino. Se 

muito frouxas, não produzem som; se muito apertadas, rebentam. O segredo é saber 

afiná-las para que produzam a mais bela melodia." 

A fala "se são atividades que são exercidas constantemente a mesma 

coisa" mostra o caráter repetitivo e monótono das tarefas, e Daza (1993) coloca que 

a não variedade das tarefas as deixam monótonas e rotineiras principalmente se são 
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repetidas num ciclo curto de tempo, sendo todas essas características fontes de 

estresse. 

As falas do DSC lias pessoas às vezes pensam que temos a obrigação 

de saber e aí você chega ali e você não tem a menor idéia então isso dá um certo 

incomodo e pronto você fica tenso ", "quando não me passam as coisas corretamente 

quando tem que ser feitas, a idéia central da SPOA, quando a gente consegue 

acompanhar dentro de uma determinada condição falta de .... repasse de 

informações li, parecem relatar a indefinição das tarefas e/ou despreparo para cumpri

las. Quando uma pessoa ingressa no serviço público já deve ter uma formação 

escolar com os conhecimentos técnicos necessários ao exercício das funções 

inerentes ao seu cargo, porém, as atividades próprias da rotina do local de trabalho 

precisam ser repassadas, fato esse que não acontece, como percebemos na fala do 

DSC "não se tem um conjunto de atividades específicas ". 

O que também parece estar implícito é a falta de colocação das regras 

da organização. lex (2003) dá o nome de regra e a define como um conjunto de 

comportamentos que se espera de um trabalhador. O não saber bem o que está na 

verdade fazendo aparece na fala" ... cobranças fazendo você não satisfeito com aquilo 

que está fazendo aí qualquer coisa que se fizer errado implica em 

responsabilização". laén e Domenichelli (2003) colocam a ambigüidade de regras 

como falta de clareza nas funções desempenhadas, dada pela não identificação do 

alcance e limites do cargo, pois na medida que conhece claramente o papel que 

desempenha na empresa, é consciente de suas responsabilidades e objetivos. 

O não investimento na sua força de trabalho sob a forma de cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação pode ter conseqüências para a organização, que perde 
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em qualidade do seu produto e para o trabalhador que tem sua potência prejudicada e 

sua auto estima abalada, como está registrado na fala do DSC "se você trabalha com 

o público e às vezes não está preparado para recebe-los", que deixa transparecer um 

sentimento de inadequação para com aquela sua função de trabalhar com o público. 

Se esse sentimento for de caráter esporádico aquele mal estar será transposto, mas se 

virar rotina poderá levar ao estresse e à doença. Daza (1993) coloca a falta de 

treinamento ou de aclimatação prévia ao desempenho de uma determinada tarefa 

como fonte de estresse. 

"Meu salário. Eu ganho muito pouco" e "não dando o devido valor 

ao trabalho que a pessoa faz" são falas do DSC que apontam para a necessidade do 

trabalhador ter o reconhecimento do seu patrão para o seu trabalho desenvolvido 

através de um salário justo e uma política de avaliação do desempenho baseada em 

critérios técnicos. Jaén e Domenichelli (2003) consideram a política salarial e de 

avaliação do desempenho estratégias de Gestão de Recursos Humanos, 

conseqüentemente a ausência de ambas é razão bastante forte para estressar· os 

trabalhadores. Já Santos (1995), analisando uma lista de acontecimentos pessoais 

verifica que a situação financeira parece não ser tão importante como se poderia 

imaginar a primeira vista, o que parece não ser o caso dos sujeitos dessa pesquisa. 

Continuando nossa análise um outro ponto importante no DSC é 

referente ao manejo dos computadores. O que percebemos é que o mau uso dessas 

máquinas acarreta transtornos na saúde dos trabalhadores e danos aos aparelhos. A 

informatização dos serviços é uma situação que não tem volta, tanto que Santos 

(1995) nos relata que a cada dezoito meses os computadores modernos tomam-se 

obsoletos, surgindo uma nova geração de microprocessadores para substituí-los. 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBUCA 
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No DSC "material não suficiente .... um equipamento insuficiente que 

você não consegue concretizar aquilo que você pode que você profissionalmente 

pode atingir, a aparelhagem velha dificulta muito" "Eu tô sentindo dificuldade 

quanto ao micro pela claridade" e "o computador porque dá problema na minha 

mão .. eu sinto dor num lado todinho no manejo do sistema e se euficar muito tempo 

parada eu tenho certeza que para minha saúde não é bom" nos deparamos com o 

tema equipamento abordado em duas vertentes: a primeira, revela a existência de 

problemas pela dificuldade imposta no manejo de equipamentos antigos e a segunda, 

revela a dificuldade no tocante ao mau uso dos equipamentos existentes. Esses fatos 

revelam então a necessidade de uma política de modernização nos bens imóveis e um 

ajuste ergonômico. Delboni (1997) afirma que com a freqüente utilização de 

computadores e outras máquinas, toma-se mais premente que conceitos como a 

ergonomia esteja presente na hora da compra de mobiliário. Para Smith (2003), as 

características ergonômicas adversas do trabalho podem produzir transtornos visuais, 

musculares e psicológicos, como fadiga visual, vista cansada, irritação ocular, 

cefaléias, fadiga, dores no ombro, tensão psicológica, ansiedade e depressão. 

Outro importante DSC "a falta do livre arbítrio para você desenvolver 

alguma coisa" foi por nós entendido como falta de autonomia. O trabalhador precisa 

sentir a liberdade de poder escolher como desenvolver suas tarefas, preferir essa ou 

aquela estratégia, de acordo com as suas habilidades e o que parece estar implícito é 

exatamente o oposto, um sentimento de submissão que anula sua capacidade de 

decisão e o coisifica. Ganster (2003) acredita que autonomia no trabalho é a variável 

crítica em qualquer investigação das condições que produzem estresse no trabalho e 

a define como a oportunidade de desenhar o trabalho de uma maneira motivadora, 
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satisfatória e que conduza ao bem estar flsico e mental e em seu sentido mais amplo 

se refere à capacidade dos trabalhadores para influir realmente no que ocorre em seu 

entorno laboral. Considera-a uma forma especializada do conceito mais geral de 

controle, teoria conhecida como modelo da latitude da tomada de decisões no 

trabalho proposta por Karasek. 

O DSC aponta também para questões do relacionamento interpessoal. 

Este tema faz uma ponte entre as características do trabalho e as características 

individuais, mas está presente na literatura fazendo parte das demandas do trabalho. 

Essa percepção está de acordo com a teoria do NIOSH (2003), que considera um 

ambiente social ruim e falta de apoio ou ajuda de companheiros e supervisores como 

potencial fonte de estresse no local de trabalho. 

Para Daza (1993) as relações dependentes ou independentes do 

trabalho que se estabelecem no âmbito laboral tanto com superiores e subordinados 

como com colegas de trabalho podem causar estresse. Jaén e Domenichelli (2003) 

ampliam as relações interpessoais para além de superiores, subordinados e 

companheiros, incluindo os fornecedores e usuários. O que observamos no dia a dia 

do trabalho é que existe uma má fama do servidor público tido como preguiçoso, mal 

educado, além de ser muito bem remunerado, verdadeiros marajás: esse estereotipo 

prejudica a relação com usuários que pode ficar bastante tensa em algumas ocasiões, 

se tornando fonte importante de estresse. 

A fala do DSC "um chefe perseguidor, que vive vigiando, exigindo 

demais" é bastante por si só. Para Gaudêncio (1999) numa empresa com um chefe 

que manda em tudo o tempo todo, a disciplina é baseada na vontade do chefe, 

diferente quando existe uma liderança e a disciplina segue normas criadas pelo 
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grupo. Como complicador na relação dos servidores públicos com a autoridade 

destaca-se o fato da existência de vários chefes que são passíveis de mudanças 

juntamente com a ideologia do seu partido a cada eleição. Esse fato se desdobra de 

várias maneiras; se a chefia "for com a cara" do servidor tudo fica bem, mas se não 

for, ele desmotiva, se estressa e doenças poderão advir. 

Para Ballone e Cols (2002) pequenas contrariedades crônicas são mais 

nefastas para a saúde do que um grande trauma agudo. A prática clínica ilustra o 

poderoso efeito perturbador das tensões contínuas. O indivíduo pode acostumar-se a 

viver resignadamente nessas circunstâncias sem reparar em seus efeitos insalubres, e 

são incapazes de reconhecer a patogenicidade desses eventos na origem do seu 

adoecimento. Sua resistência pode claudicar, sem ter ocorrido nenhum evento maior 

que a justificasse. Outras falas que aparecem no DSC "estar desorganizado u, "sofrer 

mal-estar fisico ou doença ", "discutir com outra pessoa", "ter problemas 

econômicos" transparecem um terreno propício para o surgimento de servidores 

estressados, o que pode acarretar servidores doentes e conseqüentemente ausentes do 

trabalho. 

Ao final, percebe-se que na identificação dos agentes estressantes, não 

houve nenhuma referência em relação ao ambiente de trabalho, o que é forte 

indicativo dele ser funcional, agradável, com instalações sanitárias limpas. Já com 

relação à organização de trabalho houve várias referências, o que indica ser este um 

aspecto importante, merecedor de algum tipo de intervenção. Com relação ao 

conteúdo do trabalho houve algumas referências, principalmente no que tange a 

possibilidade de sofrer conseqüências em decorrência de falhas por erros cometidos. 
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Em relação aos fatores psicossociais, a principal dificuldade referenciada é o 

relacionamento interpessoal insatisfatório com colegas e chefias. 

2- Aspectos Individuais 

Pergunta 2 

A vida agitada que agente leva, insatisfações, inseguranças, solidão, perdas. Esse 

acúmulo de atividades, a pessoa fica preocupada, ansiosa em querer resolver tudo 

numa mesma hora, não organiza os problemas que às vezes vão acumulando e chega 

um momento que a pessoa não dá conta daquilo. São emoções muito fortes, pode ser 

de trabalho, de sofrimento. E um excesso, excesso emocional, pra mim. A pessoa não 

está satisfeita, pode ser uma insatisfação familiar, profissional, emocional ou algum 

problema da vida. Dependendo da condição da pessoa ela vai sentir estresse por 

qualquer coisa: agitação, aglomeração, a pessoa ficar falando a toda hora no meu 

ouvido, mentira, falsidade, a falta de compreensão das pessoas, o chefe que não te 

dá atenção, uma hora fala uma coisa outra hora fala outra. 

Pergunta 3 

Se eu' e os colegas não soubermos lidar com os problemas diários ele com certeza é 

estressante, porque lida com muita emoção, com muitas atividades. Você tem que 

lidar com a parte que você tem que fazer e lidar tanto a sua emoção como as 

emoções das pessoas com quem voce convive. Mesmo em casa se você está com um 

problema na sua família problema de doença que você não está vendo solução 

aquela doença numafase terminal ... isso tudo pode levar ao estresse. 
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Pergunta 4 

o que causa doença e sofrimento é ter exigência de você de coisas que não estão ao 

seu alcance ... você não consegue solucionar, a gente também se cobra a solução 

daqueles problemas. Quando por um motivo ou outro o trabalho não é realizado me 

traz preocupação não é questão de sofrimento. 

Pergunta 5 

As pessoas sem humildade, com resistência ainda .. a resistência a mudanças a coisas 

novas .. o ser humano é muito medroso. Essa falta de ousadia .. esse medo de fazer as 

coisas seja por qualquer razão isso me dá muito trabalho. 

Segundo a opinião do NIOSH (2003), a exposição a condições 

estressantes de trabalho pode ter influência direta na saúde e segurança do 

trabalhador e os fatores individuais podem intervir para fortalecer ou debilitar esta 

influência. Para Daza (1993), o modo de atuação destas características na gênese do 

estresse provem da descompensação, desequilíbrio ou incongruência entre o que 

exteriormente é demandado ou oferecido e o que os indivíduos necessitam, desejam 

ou são capazes de fazer. 

Falar sobre fatores ou características individuais é falar de diferenças 

entre indivíduos, é falar em diferenças na constituição biológica, nas experiências de 

vida e nos diversos contextos regionais e culturais. Para Ballone e Cols (2002) a 

maneira de ser e de estar de uma pessoa nos remete à história emocional de vida, sua 

constituição enquanto sujeito, dai a imensa riqueza de maneiras de organização da 
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percepção do outro. Para Rio (1995), é através da estruturação das nossas 

experiências que estabelecemos modelos de crenças, valores e estratégias de relação 

com nós mesmos e com os outros. Quando existe desarmonia na relação estabelecida 

entre um indivíduo e o seu entorno, os indivíduos se estressam e adoecem. 

A maneira como um evento de vida é percebido muitas vezes reflete 

características de quem está percebendo, seus valores, suas emoções e necessidades. 

Para Oliveira (1996) a maneira como pensamos, nossas atitudes e comportamentos 

podem ser causa e conseqüência de estresse e interferem no nosso lidar com ele. Para 

Ballone e Cols, nós percebemos de acordo com aquilo que somos (personalidade) e 

de acordo com o jeito que estamos (situação emocional atual) e ainda que dois seres 

humanos pertençam à mesma espécie ou arquitetura biológica, tálvez aquilo que um 

deles perceba como uma cor ou cheiro, não seja exatamente da mesma cor e cheiro 

que o outro percebe. Para Wisner (1994) uma grande diversidade de tolerância às 

dificuldades das situações de trabalho é esperada em decorrência a uma das 

características mais notáveis dos seres vivos que é a diversidade de reações numa 

dada situação. 

Quanto mais forte a necessidade de uma pessoa, mais forte a 

percepção de aspectos relacionados a essa necessidade, muito embora também faça 

parte dessa avaliação valores éticos, morais e culturais. Como dizem Ballone e Cols 

(2002), que o que de fato representa a realidade para uma pessoa é, sem dúvida, 

muito mais importante que a realidade em si. Concorda e acrescenta Lipp (1996) que 

os estressores internos são determinados completamente pelo próprio indivíduo, 

constituindo-se do modo de ser da pessoa, se ela é ansiosa, se ela é tímida ou 

depressiva ou se tem uma neurose. 
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o que comprova a nossa prática clínica é que adjetivar os evento$ de 

vida é valorizá-los, pois o estímulo pode ser representado como sendo agradável, 

indiferente, temível ou estressante de acordo com o sujeito. Como falam Ballone e 

Cols (2002) "a capacidade da pessoa se adaptar está em seu esforço (e em seu 

sucesso) de compatibilizar seu mundo interior com a realidade externa, elaborar seu 

mundo de forma a viver nele de maneira realista". 

As falas do DSC "se eu e os colegas não soubermos lidar com os 

problemas diários ele com certeza é estressante, porque lida com muita emoção, 

com muitas atividades", "porque muitos colegas, aquela turma conversando alto, 

aquele falatório aquela coisa que te atrapalha naquilo que você está fazendo, acaba 

entrando em choque até com a idéia de outra pessoa, então isso às vezes causa 

estresse" lias pessoas que não atendem os ramais 11 são ilustrativas para termos idéia 

de quanto a percepção de cada um pode colocar um peso maior em eventos 

corriqueiros e banais. 

Na maioria das vezes os agentes externos causam estresse temporário, 

diferente dos agentes internos que são contínuos, adquirindo uma dimensão 

patológica. Segundo Ballone e Cols (2002), os estímulos internos tem maior papel no 

desenvolvimento e manutenção do estresse. "Essas ameaças normalmente são 

interiores, abstratas, continuamente presentes e freqüentemente invencíveis". Valdés 

(2002), fala que as pequenas contrariedades cotidianas podem ser estressantes por 

mera soma. Então quando o DSC fala "a incompreensão das pessoas achar que às 

vezes agente ... da maneira da gente se expressar as pessoas achar que a gente ta 

querendo ser melhor ou pior do que as outras pessoas, você tem certeza daquilo e o 

contribuinte .. o outro lado ... achando que você ta mentindo pra ele" está se referindo 
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à má interpretação ou incompreensão do outro para a sua informação e o quanto este 

fato banal lhe aborrece, entristece e adoece. 

Para a fala do DSC "O que causa doença e sofrimento é ter exigência 

de você de coisas que não estão ao seu alcance ... você não consegue solucionar, a 

gente também se cobra a solução daqueles problemas. Quando por um motivo ou 

outro o trabalho não é realizado me traz preocupação não é questão de sofrimento. " 

vislumbramos llS cobranças internas e um medo do fracasso. Para Rossi (1994) o 

estresse mais elementar é o da pressão auto imposta. Para Warren e Toll (1998) ter 

ideais pode ser uma força motivadora muito positiva contanto que nós não insistamos 

em satisfazê-los todo o tempo evitando pressionarmo-nos desnecessariamente e 

sofrermos decepções. Para Delboni (1997) os fatores pessoais estão intimamente 

relacionados às nossas dificuldades emocionais e o processo educacional distorcido 

favorece o surgimento de reações inadequadas aos sentimentos com os quais não 

sabemos lidar. Para essa autora o medo aparece de várias maneiras: o medo de errar, 

de fracassar desgasta emocionalmente e imobiliza as pessoas; o medo de falar o que 

pensa tem como causa principal a convivência com pessoas autoritárias; o medo de 

perder algo ou alguém significa uma morte e o enfrentamento da finitude da vida 

representa para alguns, ansiedade e angústias muitas vezes insuportáveis; o medo de 

perder tempo com prazos impossíveis de serem cumpridos traz prejuízo no gozo do 

prazer decorrente do exercício de cada atividade; e o medo de ser diferente porque a 

diferença pode diferir dos interesses políticos. 

A relação trabalho/família é potencial fonte de estresse para os 

trabalhadores, porém de maneira especial para as mulheres pela dupla jornada de 
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trabalho. Jaén e Dominichelli (2003) consideram a existência de estressores dentro 

do âmbito familiar que influenciam o trabalho. Dentre estes estressores os eventos 

ocasionais imJ?0rtantes, como por exemplo, a existência de uma doença grave na 

família tal como a fala do DSC "mesmo em casa se você está com um problema na 

sua família problema de doença que você não está vendo solução aquela doença 

numa fase terminal ... isso tudo pode levar ao estresse". O convívio familiar e entre 

amigos representa um trunfo para melhorar nossa resistência ao estresse. A tendência 

nos empurra cada vez mais a passar mais tempo com os colegas de trabalho do que 

com a famíli&. 

A propósito, Orth-Gomér (2003), considera o apoio social como um 

modelo interativo de estresse. A rede de apoio social teve sua importância na 

promoção da saúde avaliada nos estudos sobre a resistência do hospedeiro. Assim 

pode-se dizer com segurança que o estresse também é um fenômeno de dimensões 

sociais. O relacionamento interpessoal no trabalho é evento estressor reconhecido. 

As relações sociais podem atuar como atenuantes do estresse. O apoio social pode 

atuar em 4 níveis: reduzir os fatores estressantes associados ao meio ambiente, afetar 

a percepção dos estressores, reduzir as consequências do estresse, aumentar os 

recursos de adaptação do sujeito. 

Com ou sem exposição a estressores, segundo Orth-Gomér (2003), as 

redes sociais têm um efeito favorável sobre a saúde. Importante notar que o mais 

significativo fator de uma rede social não é o seu tamanho e sim o apoio que 

consegue oferecer, ou seja, do grau de integração social, emocional e de confiança 

entre os colegas tendo em vista que um quadro instalado de estresse é bem pior 
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quando faltam apoio e interação social. Daí a necessidade de avaliação constate das 

relações sociais no trabalho. 

Para Albert e Ururahy (1997), o mais ambicioso e agitado dos 

indivíduos se ressente da falta de paz e de simplicidade em sua vida. Santos (1995) 

refere que apesar da vida familiar ser grande fonte de estresse, ela nos oferece maior 

suporte e alívio do que os danos. Uma vida isolada de solteiro é ainda mais daninha 

que a vida familiar. Para Wauen e Toll (1998), algumas das principais áreas de 

conflito em casa e no trabalho que podem levar ao estresse excessivo são: culpa por 

não estar em casa com as crianças, ganho insuficiente para satisfazer um estilo de 

vida desejável, querer satisfazer as duas funções, em casa e no trabalho de forma 

perfeita. O trabalho e a vida familiar são as principais preocupações dos indivíduos e 

se influenciam constantemente, quando a vida familiar não está boa a capacidade 

produtiva declina e vice e versa. 

Ao final, percebe-se que os servidores estão conscientes da 

importância de aspectos pessoais na etiologia do estresse e sofrem bastante com a 

dificuldade de gerenciar trabalho e família. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o estresse no local de trabalho é um dos responsáveis pelo 

aparecimento de quadros patológicos de fonnas e intensidades variadas que acabam 

interferindo na produtividade dos trabalhadores e na produção final da empresa. As 

leituras realizadas até então ampliam e contribuem para a questão do gerenciamento 

da saúde dos trabalhadores em uma organização de trabalho. 

Dentro do arcabouço teórico do estresse não existe um conceito único 

que atenda aos rigores técnicos específicos e peculiares de cada área de estudo. O 

que encontramos ~ão propostas de conceitos fonnuladas como resultado de estudos, 

pesquisas ou investigações efetuados dentro de um determinado campo teórico, que 

será considerado limitado e inconsistente por críticos que estudam e acreditam em 

outros preceitos técnicos. 

A lista de doenças relacionadas ao estresse cresce dia a dia. Cada dia 

que o trabalhador se ausenta do trabalho motivado por uma dessas doenças, custa 

muito caro para a empresa e para o governo. A tendência atual é uma reestruturação 

dos serviços de atenção à saúde dos trabalhadores, com o deslocamento do foco da 

atenção para o controle e a prevenção das doenças. E nesse contexto, o 

gerenciamento do estresse precisa ser incluído nas atribuições de um serviço de 

saúde de um local de trabalho. 

Cumprindo os objetivos desse estudo, de verificar a existência de 

estresse e identificar os fatores estressantes, observamos que o servidor fazendário 
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capixaba sofre de estresse no local de trabalho e aponta algumas características do 

seu trabalho como estressantes. 

Ao reconhecer a presença do estresse, o servidor fazendário faz 

referência ao fato, às vezes como algo que acontece fora dos limites do seu corpo 

fisico, bem como, às vezes, fez referência ao estresse como processo orgânico e em 

nada é diferente dos pontos de vista que encontramos na literatura pertinente a esse 

tema. 

A percepção dupla, o estresse dentro de mim e fora de mim, revelada 

nesta pesquisa, é bastante interessante e deve ser levada em consideração no 

momento do planejamento de programas de atenção à saúde do trabalhador, por 

tomar visíveis duas possibilidades de abordagens para o gerenciamento do problema. 

A primeira abordagem possível é a organizacional, ou seja, a 

promoção de modificações nas demandas de trabalho, que propiciem bem estar entre 

seus servidores. A segunda é a abordagem individual, porque o trabalho com e no 

indivíduo transforma sua relação com o mundo através da compreensão sobre todo 

esse processo. 

Os fatores identificados neste estudo, tais como, excesso de trabalho, 

escassez de funcionários, desinformação, falta de atualização, falta de avaliação, 

deslocamento casa/trabalho, remuneração/problemas financeiros, relacionamentos 

interpessoais, exigências e cobranças, fracasso no trabalho, insatisfação, insegurança, 

solidão, perdas e relação trabalho/família, tomam clara a existência da necessidade 

da estruturação de um setor de Recursos Humanos forte e atuante que propicie 
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tranqüilidade tanto para a administração quanto para os servidores. Em qualquer 

organização bem sucedida existe a cooperação e o envolvimento de todos. Se a 

peculiaridade de cada servidor for importante no contexto da administração, então 

ele sentirá que sua vida está sendo acompanhada e se sentirá co-responsável pelo 

produto final. 

Vale ressaltar que o presente estudo tem seus alcances e limites dentro 

da Gerência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Espírito Santo, 

e portanto não pode ser inferido para toda a população de servidores públicos 

federais. 

Dai, sugere-se futuros estudos que tenham como objetivo uma 

exploração mais profunda dos agentes estressores, ampliando o conhecimento sobre 

o estresse, em busca de elementos que possibilitem uma discussão ampla sobre a 

saúde do servidor público. Sugerimos também, que seja criado um comitê de 

servidores que pense e estude a questão do estresse e sua prevenção no trabalho, 

elabore programas de intervenções gerais e pontuais em nível organizacional e 

estimule o interesse dos servidores para a importância e necessidade de trabalhar 

suas questões pessoais como estratégia de gerenciamento da saúde e qualidade de 

vida no trabalho. 
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~ Decreto nO 4.643, de 24 de março de 2003 
, Estrutura Regimental do Ministério da Fazenda 

Capítulos I, II e III do Anexo I 
Organograma do Ministério da Fazenda 

~ Termo de consentimento livre e esclarecido. 

~ Roteiro de entrevista 

~ Escala de Ajustamento Social (Holmes & Rahe, 1967) 
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A legislação em vigor - Decreto n° 4.643, de 24 de março de 2003 
estabelece que compete ao Ministério da Fazenda cuidar dos seguintes assuntos: 

ANEXO I 
ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA 

94 

Art. 1 ~ O Ministério da Fazenda, órgão da Administração direta, tem como área de 
competência os seguint~s assuntos: 
I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros 
privados e previdência privada aberta; 
II - política, administração, fiscalização e arrecadação tributária e aduaneira; 
III - administração financeira e contabilidade pública; 
IV - administrs:tção das dívidas públicas interna e externa; 
V - negociações econômicas e financeiras com governos, organismos multilaterais e 
agências governamentais; 
VI - preços em geral e tarifas públicas e administradas; 
VII - fiscalização e controle do comércio exterior; 
VIII - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura 
econômica; e 
IX - autorizar, ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional: 
a) a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada 
mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada; 
b) as operações de consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas 
assemelhadSiS, que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza; 
c) a venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta pública e 
com r~bimento antecipado, parcial ou total, do respectivo preço; 
d) a venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de 
entidades civis, tais como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação ou 
alojamento e organização dç serviços de qualquer natureza com ou sem rateio de 
despesas de manlltenção, mediante oferta pública e com pagamento antecipado do 
preço; 
e) a venda ou promeSsa de venda de terrenos loteados a prestaçõés mediante sorteio; 
f) qllalquer outra modalidade de captação antecipada de poupança popular, mediante 
promessa de contraprestação em bens, direitos ou serviços de qualquer natureza; e 
g) a exploração de loterias, inchlsive os sweepstakes e outras modalidades de loterias 
realizadas por entidades promotoras de corridas de cavalos. 



ANEXO I 
ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

CAPíTULO II 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 2!! O Ministério da Fazenda tem a seguinte Estrutura Organizacional: 
I - órgãos de assistência direta e imediata ao Ministro de Estado: 
a) Gabinete; e 
b) Secretaria-Executiva; 
1. Subsecretaria para Assuntos Econômicos; e 
2. Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração; 
II - órgãos específicos singulares: 
a) Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
b) Secretaria da Receita Federal; 
c) Secretaria do Tesouro Nacional; 
d) Secre~ia de Política Econômica; 
e) Secretaria de Acompanhamento Econômico; 
f) Secretaria de Assuntos Internacionais; e 
g) Escola de Administração Fazendária; 
III - órgãos colegiados: 
a) Conselho Monetário Nacional; 
b) Conselho Nacional de Política Fazendária: 
c} Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; 
d) Conselho Nacional de Seguros Privados; 
e} Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de 
Previdência Privada Aberta e de Capitalização; 
f) Conselho de Controle de Atividades Financeiras; 
g) Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação; 
h) Câmara Superior de Recursos Fiscais; 
i) 1 ~ 22 e 3~ Conselhos de Contribuintes; 
j) Comitê Brasileiro de Nomenclatura; 
I) Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior; e 
m) Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições Financeiras Públicas 
Federais; e . 
N - entidades vinculadas: 
a) autarquias: 
1. Banco Central do Brasil; 
2. Comissão de Valores Mobiliários; e 
3. Superintendência de Seguros Privados; 
b) empresas públicas: 
1. Casa da Moeda do Brasil; 
2. Serviço Federal de Processamento de Dados; e 
3. Caixa Econômica Federal;e 
4. Empresa Gestora de Ativos; 
c} sociedades de economia mista: 
1. Banco do Brasil S.A.; 
2. IRB - Brasil Resseguros S.A.; 
3. Banco da Amazônia S.A.; 
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4. Banco do Nordeste do Brasil S.A.; 
5. Banco do Estado do Ceará S.A.; 
6. Banco do Estado do Piauí S.A.; 
7. Banco do Estado do Maranhão S.A.; e 
8. Banco do Estado de Santa Catarina S.A.; e 
9. BESC S.A. Crédito hnobiliário - BESCRI. 

ANEXO I 
ESTRUTURA REGIMENTAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA 

CAPÍTULO TIl . 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva exerce, ainda, o papel de órgão setorial 
dos Sistemas de Pessoal Civil d~ Administração Federal - SIPEC, de Organização e 
Modernização Administrativa - SOMAD, de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática - SISP, de Serviços Gerais - SISG, Nacional de Arquivos -
SINAR, de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira 
Federal e de Contabilidade Federal, por intermédio da Subsecretaria de 
Planejamento, Orçamento e Administração a ela subordinada. 
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FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICAlUNIVERSIDADE SÃO PAULO 
Mestrado em Saúde Pública 

Mestranda: Regina Lúcia de Campos Vieira 
Orientador: Prof. Dr. Alberto Olavo Advíncula Reis 

Tema: Estresse no Trabalho 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que participo de livre e espontânea vontade da Pesquisa 

sobre Estresse no Trabalho realizado pela Dra. Regina Lúcia de Campos 

Vieira. Fui informado(a) que o conteúdo do questionário é confidencial. 

Sei também que nada do que disser trará prejuízos no meu trabalho e que 

posso desistir da minha participação a qualquer momento. 

Vitória, de de 
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FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICAJUNIVERSIDADE SÃO PAULO 
Mestrado em Saúde Pública 

Mestranda: Regina Lúcia de Campos Vieira 
Orientador: Prof. Dr. Alberto Olavo Advíncula Reis 

Tema: Estresse no Trabalho 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Pergunta 1 - O que é estresse para você? 

Pergunta n° 2 - O que você acha que causa estresse nas pessoas? 

Pergunta nO 3 - Na sua opinião o trabalho pode causar estresse? Porque? 

Pergunta nO 4 - Que aspectos do seu trabalho podem causar doença e sofrimento? 

Pergunta n° 5 - Quais os problemas que você encontra para desenvolver o seu 

trabalho? 
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ESCALA DE AJUSTAMENTO SOCIAL (HOLMES & RAHE, 1967) 

Assinale Com um X os eventos que ocorreram nos últimos doze meses em sua 
vida. 

1. Morte do cônjuge 
2. Divórcio 
3. Separação do casal 
4. Prisão 
5. Morte de alguém da família 
6. Acidente ou doença 
7. Casamento 
8. Perda do emprego 
9. Reconciliação com o cônjuge 
10. Aposentadoria 
11. Doença de alguém da família 
12. Gravidez 
13. Dificuldades sexuais 
14. Aumento do número de pessoas na família (crianças, idosos, etc) 
15. Grandes mudanças no trabalho (reorganização, falências, etc) 
16. Grandes mudanças financeiras (melhor ou pior do que o normal) 
17. Morte de um amigo íntimo 
18. Mudança no tipo de trabalho 
19. Mudança na freqüência de brigas com o cônjuge 
20. Compra de imóvel de alto valor 
21. Término de pagamento de empréstimo 
22. Mudança de responsabilidade no trabalho 
23. Saída de filho (a) de casa 
24. Dificuldades com parentes 
25. Reconhecimento de mérito J!.essoal 
26. Cônjuge começou ou parou de trabalhar 
27. Mudança nas condições de moradia 
28. Mudança nos hábitos pessoais 
29. Problemas com o chefe 
30. Mudança de escola 
31. Mudança de atividade recreativa 
32. Mudança de atividade religiosa 
33. Mudança nas atividades sociais 
34. Compras a crédito de valor médio 
35. Mudança nos hábitos de dormir 
36. Mudança na fr~üência das reuniões familiares 
37. Mudança nos hábitos alimentares 
38. Férias 
39. Natal 
40. Pequenas violações da lei (multas, etc) 




