
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
 Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas   

Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 
 
 
 
 
 
 
 

FELISBERTO DE CASTRO 
 
 
 
 
 
 
 

PERCEPÇÃO DE ESTRESSE OCUPACIONAL E ESTRATÉGIAS DE 
ENFRENTAMENTO EM REALIDADES DISTINTAS: Um estudo com gestores da 

área de saúde no Brasil e no Timor Leste 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia da Universidade Federal da Bahia, como 
parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 
Psicologia. 
 
Área de concentração: Psicologia Social e do Trabalho 
 
Orientador: Prof. Dr. Antonio Virgílio Bittencourt Bastos 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
 

2009 



 2 

 
 
 
 

PERCEPÇÃO DE ESTRESSE OCUPACIONAL E ESTRATÉGIAS DE 
ENFRENTAMENTO EM REALIDADES DISTINTAS: Um estudo com gestores da 

área de saúde no Brasil e no Timor Leste 
 
 
 
 
 

FELISBERTO DE CASTRO 
 

 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Antonio Virgílio Bittencourt Bastos (Orientador) 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Profa. Dra. Sônia Regina Pereira Fernandes 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Profa. Dra. Ana Cecília de Sousa Bastos 

 
 



 3 

 

AGRADECIMENTOS 
 

A todos os professores brasileiros que trabalham no Timor Leste, “Minha Pátria Amada”, 

especialmente o Prof. Dr. Fernando Spagnolo, o Dr. Rodrigo dos Santos, as Doutoras Karin 

Indart, Suzi Alves da Silva e Rose; pela generosidade dos serviços que prestaram a meu favor, 

eujamais esquecerei . Ainda me lembro que quando fui selecionado como bolsista da CAPES 

senti uma coisa estranha; naquele momento eu não sonhava em falar português, e ficava me 

perguntando  “o que é isso?” Eu estava maravilhado!  

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do governo 

brasileiro, pelo seu suporte financeiro aos meus estudos no mestrado; esse é um presente 

valioso o qual não poderei pagar ao longo da minha vida. 

 

A todos os professores e suas equipes de trabalho da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, que eu não posso enumerar um a 

um. Gentilmente cederam seus conhecimentos à minha caminhada no que se refere à ciência 

da psicologia, a qual antes eu não conhecia e passei a conhecer. 

 

Ao Professor Doutor Antonio Virgilio B. Bastos, como meu professor da faculdade, pela sua 

carinhosa e valiosíssima orientação; ele sempre se interessou pelo meu trabalho desde o início 

até o fim da elaboração desse projeto. É um orientador dedicado e responsável. 

 

Às colaboradoras, Camila Lisboa e Liana Peixoto; Graduanda e Mestranda em Psicologia, 

pelas generosas contribuições para a finalização deste projeto.      

 

A todos os amigos e colegas da turma de Mestrandos e Doutorandos pelas suas contribuições 

e suporte psicológico que tanto contribuíram para o meu conhecimento da psicologia e para a 

realização deste projeto.   

 



 4 

 
 

SUMÁRIO 

 
RESUMO ................................................................................................................................... 6	  

ABSTRACT .............................................................................................................................. 7	  
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 11	  

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 14	  
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ......................................................................................... 14	  

1.1	   EVOLUÇÃO	  CONCEITUAL	  DO	  ESTRESSE	  ...................................................................................................	  14	  
1.2	   DEFINIÇÃO	  CONCEITUAL	  DO	  ESTRESSE	  ...................................................................................................	  15	  

1.2.1	   A	  perspectiva	  do	  estresse	  fisiopatológico	  ......................................................................................	  15	  
1.2.1.1	   Sistema	  Nervoso	  Simpático	  ..................................................................................................................	  16	  
1.2.1.2	   Sistema	  Adrenal-‐Cortical	  ......................................................................................................................	  16	  

1.2.2	   A	  perspectiva	  psicossocial	  do	  estresse	  ...........................................................................................	  17	  
1.2.3	   A	  perspectiva	  do	  estresse	  ocupacional	  ..........................................................................................	  18	  

1.3	   FASES	  DO	  ESTRESSE	  .................................................................................................................................	  19	  
1.3.1	   Fase	  de	  alarme	  /	  alerta	  ..................................................................................................................	  20	  
1.3.2	   Fase	  de	  resistência	  .........................................................................................................................	  20	  
1.3.3	   Fase	  de	  exaustão	  ...........................................................................................................................	  21	  

1.4	   SINTOMAS	  COMUNS	  DO	  ESTRESSE	  .........................................................................................................	  22	  
1.5	   ESTRESSE	  OCUPACIONAL	  ........................................................................................................................	  23	  
1.6	   MODELOS	  DE	  ESTRESSE	  OCUPACIONAL	  ..................................................................................................	  25	  

1.6.1	   Modelo	  Demanda-‐Controle	  de	  Karasek	  .........................................................................................	  25	  
1.6.2	   Modelo	  Dinâmico	  de	  Cooper	  .........................................................................................................	  27	  
1.6.3	   Modelo	  de	  Lazarus	  e	  Folkam	  .........................................................................................................	  30	  

1.6.3.1	   Avaliação	  primaria	  ................................................................................................................................	  31	  
1.6.3.2	   Avaliação	  secundária	  ............................................................................................................................	  32	  
1.6.3.3	   Avaliação	  do	  resultado	  .........................................................................................................................	  32	  
1.6.3.4	   Reavaliação	  ..........................................................................................................................................	  33	  

1.6.4	   Principais	  Modelos	  de	  Estresse	  ......................................................................................................	  33	  
1.7	   FATORES	  CAUSADORES	  DO	  ESTRESSE	  EM	  AMBIENTES	  LABORAIS	  ...........................................................	  35	  

1.7.1	   Contexto	  do	  Trabalho	  ....................................................................................................................	  35	  
1.7.2	   Conteúdo	  do	  Trabalho	  ...................................................................................................................	  36	  

1.8	   GESTÃO	  DO	  ESTRESSE	  .............................................................................................................................	  36	  
1.8.1	   Preventivo	  Primário	  .......................................................................................................................	  37	  

1.8.1.1	   Exercícios	  físicos	  ...................................................................................................................................	  37	  
1.8.1.2	   Relaxamento	  ........................................................................................................................................	  38	  
1.8.1.3	   Controle	  da	  alimentação	  ......................................................................................................................	  38	  

1.8.2	   Preventivo	  Secundário	  ...................................................................................................................	  39	  
1.8.2.1	   Descrição	  do	  trabalho	  ..........................................................................................................................	  39	  
1.8.2.2	   Horário	  de	  trabalho	  ..............................................................................................................................	  39	  
1.8.2.3	   Controle	  da	  sobrecarga	  de	  trabalho	  ....................................................................................................	  40	  
1.8.2.4	   Comunicação	  ........................................................................................................................................	  40	  
1.8.2.5	   Ambiente	  social	  ....................................................................................................................................	  40	  
1.8.2.6	   Relações	  interpessoais	  .........................................................................................................................	  40	  
1.8.2.7	   Controle	  de	  ambição	  ............................................................................................................................	  41	  
1.8.2.8	   Treinamento	  e	  desenvolvimento	  pessoal	  ............................................................................................	  41	  
1.8.2.9	   Promoção	  da	  saúde	  ..............................................................................................................................	  41	  
1.8.2.10	   Legislação	  .............................................................................................................................................	  42	  

1.8.3	   Preventivo	  Terciário	  .......................................................................................................................	  42	  

CAPÍTULO II ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO .................................... 43	  
2.1	   OBJETIVOS	  ...............................................................................................................................................	  43	  



 5 

2.1.1	   Objetivo	  geral	  ................................................................................................................................	  43	  
2.1.2	   Objetivos	  específicos	  ......................................................................................................................	  43	  

2.2	   HIPÓTESES	  ...............................................................................................................................................	  44	  
2.3	   MODELO	  EXPLICATIVO	  DE	  PESQUISA	  ......................................................................................................	  44	  

2.3.1	   Estratégia	  de	  enfrentamento	  (coping).	  ..........................................................................................	  46	  
2.3.2	   Conseqüências	  do	  estresse	  ............................................................................................................	  46	  
2.3.3	   Fatores	  Antecedentes	  do	  Estresse	  .................................................................................................	  47	  

2.3.3.1	   Fator	  Pessoal	  ........................................................................................................................................	  47	  
2.3.3.2	   Fator	  Trabalho	  ......................................................................................................................................	  48	  
2.3.3.3	   Fator	  Organização	  ................................................................................................................................	  48	  
2.3.3.4	   Fatores	  Sócio-‐demográficos	  .................................................................................................................	  48	  

2.4	   MÉTODO	  ....................................................................................................................................................	  49	  
2.4.1	   Amostra	  .........................................................................................................................................	  49	  
2.4.2	   Instrumento	  de	  coleta	  de	  dados	  ....................................................................................................	  50	  
2.4.3	   Procedimento	  de	  coleta	  de	  dados	  ..................................................................................................	  50	  
2.4.4	   Procedimento	  de	  análise	  dos	  dados	  ..............................................................................................	  51	  

CAPÍTULO III ....................................................................................................................... 53	  
RESULTADOS E DISCUSSÃO ........................................................................................... 53	  

3.1	   ANALISE	  DESCRITIVA	  DOS	  DADOS	  SOCIODEMOGRÁFICOS	  ......................................................................	  53	  
3.2	   PRINCIPAIS	  RESULTADOS	  DAS	  ANÁLISES	  QUANTITATIVAS	  ......................................................................	  58	  
3.3	   ANÁLISE	  DOS	  MAPAS	  COGNITIVOS	  ..........................................................................................................	  65	  

CAPÍTULO IV ........................................................................................................................ 76	  

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ............................................................................ 76	  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 79	  

ANEXOS ................................................................................................................................. 81	  
 



 6 

 
RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo comparar as estratégias de enfrentamentos e 

identificação do estresse ocupacional adotadas por gestores de saúde do Brasil e do Timor 

Leste. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva e quantitativa, composta por uma 

amostra de 40 gestores, dentre os quais 20 trabalham na Secretaria Municipal de Saúde da 

Bahia no Brasil e 20 atuam no Ministério de Saúde do Timor Leste. 

A análise dos dados quantitativos (escalas) não indicou diferenças significativas entre 

a amostra do Brasil e do Timor Leste. Apenas na escala de Pinheiro et. al. (2003) houve 

diferença entre as amostras no que se refere à utilização da dimensão “controle” no 

enfrentamento do estresse. Já no que se refere aos mapas cognitivos (questões abertas) 

observa-se que tanto os respondentes da amostra do Brasil quanto do Timor Leste fizeram 

referência a comportamentos e estados afetivos de ansiedade e dificuldade de relacionamento 

como características de um trabalhador com estresse ocupacional e em relação às estratégias 

para minimizar o estresse no ambiente de trabalho os dois países fizeram forte referência à 

reestruturação cognitiva como uma ação comumente empreendida. 

Por outro lado, a amostra do Timor Leste fez muito mais referência a sintomas físicos 

do estresse como um indicador importante para a identificação do estresse ocupacional que a 

amostra do Brasil. No mapa do Timor Leste destacam-se categorias inexistentes no mapa do 

Brasil como “problemas gastrointestinais” e “problemas cardíacos”. Assim uma possível 

diferença na identificação de características de estresse entre estes países pode ser a maior 

referência que o Timor Leste faz a sintomas corporais (específicos ou generalizados) 

decorrentes do estresse, enquanto no Brasil há maior ênfase a estados psicológicos, como 

esgotamento emocional e mau humor. 

             

Palavras - chaves: Estresse ocupacional, gestão em saúde, enfrentamento do estresse. 
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ABSTRACT 

 
The present study had the purpose to compare coping strategies adopted by Brazilian 

and Timorese health managers to deal with occupational stress. It is a descriptive and 

quantitative research, whose sample was constituted by 40 managers, 20 work in the 

Municipal Health Secretariat of Bahia, Brazil and 20 work in East Timor Ministry of Health. 

The analysis of the scales in the quantitative data did not indicate significant 

differences between Brazilian and Timorese samples. However,  in Pinheiro's scale et. al. 

(2003) there was difference between both samples regarding the use of the dimension 

“control”, when they mentioned situations involving coping with stress. In terms of cognitive 

maps (open ended questions), we observed that in their responses, Brazilian and Timorese 

participants mentioned affective states of anxiety, anxiety related behavior and difficulties in 

relationships as characteristics present in a worker suffering from occupational stress. In terms 

of the strategies used to minimize stress in the work environment, Brazilian and Timorese 

participants emphatically referred to cognitive restructuring as an action commonly performed 

by workers in order to deal with occupational stress.     

On the other hand, the Timorese sample referred much more to physical symptoms of 

stress as an important indicator to identify occupational stress than the Brazilian sample.   In 

the East Timor's map, categories that are not present in the Brazilian map, such as gastro 

intestinal and cardiac problems, were emphasized. Therefore, a possible difference between 

these two countries in identifying the characteristics of stress may be expressed by the fact 

that participants from east Timor mention body symptoms deriving from stress (specific or 

generalized) much more often than Brazilians do. Brazilian participants emphasize on 

psychological states, such as emotional exhaustion and bad humor.   

             

Keywords: Occupational stress, management in health, coping with stress. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho constitui um importante espaço de relações interpessoais, fonte de 

realização pessoal, controle e sentido de segurança e desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades (Traverso-Yépez, 2002). É, portanto, um aspecto fundamental para a constituição 

psíquica do indivíduo e para a sua inserção em espaços sociais. 

Travesrso-Yépez (2002), citando a VII Conferência Nacional de Saúde de 1986, 

destaca a importância da organização social da produção para a saúde dos indivíduos, 

enfatizando a necessidade de vincularmos as políticas públicas do setor de saúde com outras 

políticas e outros setores sociais para um entendimento das influências do trabalho no bem-

estar subjetivo e saúde da população. 

Desse modo, considerando que a estrutura social e econômica, através das relações 

sociais geradas pelas atividades produtivas, repercute de forma significativa na definição de 

identidades e subjetividades (Traverso-Yépez, 2002), a temática saúde e trabalho configura-se 

como um importante campo a ser explorado e compreendido. 

Um fenômeno conhecido como estresse ocupacional vem assumindo posição 

importante nos debates relacionados à prevenção e promoção da saúde em ambientes laborais. 

Contudo, Stacciarini e Tróccoli (2002) apontam para a necessidade de melhor compreensão 

teórica sobre o fenômeno do estresse no trabalho.  

Em relação a esta questão, estudos de psicologia que têm como foco o problema do 

estresse no trabalho relatam que ele é 45% decorrente de tarefas monótonas, 44% originado 

do fato de não existir rotatividade das funções e 50% fruto da execução de tarefas curtas e 

repetitivas. Esses fatores provavelmente contribuem para o panorama atual de uma saúde 

deficiente, a exemplo das queixas dos trabalhadores: 30% relatam sofrer de dores nas costas, 

28% de estresse, 20% de fadiga, 17% de dores musculares e 13% de dores de cabeça 
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(Comissão Européia, 2000). No Brasil, segundo a Associação Internacional do Gerenciamento 

de Estresse (AIGE), 70 % dos trabalhadores sofrem de estresse no trabalho, sendo que alguns 

procuram atendimentos profiláticos como parte do gerenciamento do estresse (Sampaio, 

2004).  

O relatório do Ministério da Saúde de Timor Leste de 2005 relatou que 34% do 

estresse pós-traumático, inclusive ansiedade e depressão, são partes do problema de saúde 

mental e a previsão feita pela organização mundial de saúde (OMS) é de que o estresse 

alcançará a segunda posição na lista de doenças mais numerosas até 2020. Essa previsão é 

confirmada pela Associação de Segurança em Saúde Ocupacional do Canadá (ASSOC), que 

em 2002 declarou o estresse no trabalho como causa de depressão, mania, síndrome de 

pânico, fobia social e agorafobia.   

Essas condições possivelmente se tornam um risco à saúde dos trabalhadores em 

países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento como Brasil e Timor Leste. Os 

trabalhadores destes países têm maior dificuldade de enfrentar o estresse no trabalho devido 

às demandas excessivas dos fatores de riscos, como redução de mão-de-obra (sem redução da 

quantidade de trabalho), inflação, custo de vida, incertezas no panorama econômico nacional, 

concorrência da organização com maior tecnologia e menor preço. Tudo isso significa 

responsabilidades e atribuições excessivas ao trabalhador, além de representar uma falta de 

apoio dos setores de saúde (Sampaio, 2004). 

No que se refere à prevenção e tratamento do estresse ocupacional, Cooper e Marshall 

(1978, citado por Stacciarini e Tróccoli, 2002) enfatizam a importância do entendimento das 

fontes de pressão organizacional, como um primeiro passo para a redução deste fenômeno em 

ambientes de trabalho. Por outra parte, o entendimento de como o indivíduo percebe e 

gerencia o estresse em situações de trabalho torna-se essencial para o desenvolvimento de 

estratégias mais adequadas para a construção de um espaço laboral mais saudável e produtivo. 
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Tendo em vista o panorama acima descrito, a presente pesquisa pode promover uma 

importante contribuição para o campo de estudo sobre a saúde no trabalho, uma vez que 

delineia a possibilidade de comparar um grupo ocupacional específico, profissionais de saúde 

que exercem função gerencial, em dois países com diferentes realidades sociais, 

possibilitando identificar influências dos contextos sociais, econômicos e culturais sobre a 

forma com os gestores concebem, avaliam e manejam os seus níveis de estresse e os níveis de 

estresse dos membros de suas equipes de trabalho. 

Os capítulos que compõem a presente dissertação serão descritos brevemente aqui. O 

capítulo I apresenta os fundamentos teóricos do estudo, centrando-se na questão do estresse 

ocupacional. Nele, são apresentadas as questões que cercam o conceito de estresse, os seus 

antecedentes e conseqüentes, e a gestão do estresse no trabalho, discutindo-se alguns modelos 

teóricos desenvolvidos para a pesquisa sobre este construto. O Capítulo II apresenta o 

delineamento do problema e o modelo teórico da pesquisa, incluindo seus objetivos geral e 

específicos, as hipóteses do trabalho e a metodologia da pesquisa, descrevendo os sujeitos, o 

instrumento da pesquisa e os procedimentos de coleta e análise dos dados. O capítulo III 

descreve os resultados da pesquisa. Finalmente, no capítulo IV, são traçadas conclusões e 

recomendações. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

1.1 EVOLUÇÃO	  CONCEITUAL	  DO	  ESTRESSE	  
 

A teoria do estresse foi introduzida há muito tempo por fisiologistas como Lázarus e 

Lázarus, no século XIV, onde o estresse foi interpretado como uma condição de desconforto 

ou prejuízo da memória. 

Por outro lado, de acordo com um fisiologista da Harvard, Walter B. Canon (1915), o 

conceito de estresse é definido a partir das mudanças ocorridas no bem-estar ou nas 

habilidades físicas para a manutenção do equilíbrio corporal - um desequilíbrio pode ser 

gerado, por exemplo, numa situação de necessidade fisiológica, como fome e sede. Seu 

conceito é definido pela estimulação do sistema simpático durante o tempo de desequilíbrio 

do corpo, como é o caso da dor ou da raiva, resultando em uma descarga das glândulas 

adrenais, tendo como conseqüências uma provocação do sistema simpático para reagir ou 

fugir. Essa é uma idéia semelhante com a desenvolvida pelo fisiologista francês Claude 

Bernard, que introduziu seu conceito de estresse no século XIX, dizendo que o aspecto 

fundamental das relações de bem-estar na saúde é a habilidade do organismo para controlar o 

sistema referente à imunidade do corpo diante dos desconfortos do ambiente interno e 

externo, em colaboração com todos os componentes orgânicos. Quando a força de auto-

regulação falha pode ocorrer doenças ou até mesmo a morte.  

Entretanto, o estresse começa a ser utilizado largamente na área da psicologia da saúde 

depois que a endocrinologista Hans Seyle, em 1936, introduziu seu conceito de estresse 

associado à saúde ocupacional, conhecido como ‘síndrome de adaptação geral ou síndrome de 

estresse biológico’. Suas pesquisas demonstraram que muitos pacientes sofrem as doenças 
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orgânicas, biológicas e também de desordens psicológicas tendo como sintomas hipertensão, 

falta de apetite, desânimo e fadiga. O estresse nas organizações de trabalho como o 

esgotamento profissional ou fenômeno psicólogo, por sua vez, foi definido pela psiquiatria 

Herbert Freudenberger (1974), afirmando que o estresse caracteriza-se pela diminuição 

gradual da energia e perda de motivação acompanhada de sintomas psíquicos. 

1.2 DEFINIÇÃO	  CONCEITUAL	  DO	  ESTRESSE	  
 

Os estudos em estresse são marcados ainda hoje por uma grande imprecisão 

conceitual. Diante disso, serão descritas brevemente algumas das concepções que se destacam 

na construção de tal conceito ao longo do tempo e que forneceram subsídios para embasar as 

pesquisas atuais na temática.  

Uma das principais contribuições ao conceito de estresse se deve a Seyle, cujos 

primeiros estudos datam da década de 50. Este autor faz uso de uma perspectiva fisiológica, 

segundo a qual o estresse é uma resposta adaptativa do organismo a estímulos de natureza 

física (exógena) ou de natureza psicológica (endógena). O nível de estresse no indivíduo seria 

decorrente da intensidade dos estímulos e dos mecanismos de enfrentamento (coping) 

adotados.  

Numa abordagem diferente do modelo fisiológico defendido por Seyle, alguns autores 

(Lazarus, 1988; Menaghan, citado por Aneshensel, 1992; Pearlin, 1983, citado por Fernandes, 

1997) acreditam que o estresse seria resultante de condições socioeconômicas adversas que 

constituiriam exigências a exceder a capacidade do indivíduo de lidar com elas. É possível 

verificar aqui a presença de uma visão sociológica, outro grande pilar dos estudos em estresse.  

 

1.2.1 A	  perspectiva	  do	  estresse	  fisiopatológico	  
 

Segundo a perspectiva dos fisiologistas, uma situação de estresse ocorre quando o 

hipotálamo é ativado. O hipotálamo é uma estrutura do cérebro humano bem pequeno, 
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localizada exatamente abaixo do tálamo. Na situação normal, o hipotálamo regula a atividade 

endócrina e mantém a homeostasia, que se refere ao nível normal de funcionamento 

característico do organismo saudável, tal como temperatura corporal, taxa cardíaca e pressão 

sangüínea (Atkinson et al., 1995; p.41).                

Uma função importante do hipotálamo é controlar a neuroendocrinologia a partir de 

dois sistemas principais: 

1.2.1.1 Sistema	  Nervoso	  Simpático	  
 

O hipotálamo transmite impulsos nervosos para os núcleos no tronco cerebral que 

controlam o funcionamento do sistema nervoso autônomo. A divisão simpática do sistema 

autônomo age diretamente sobre os músculos lisos e órgãos internos para a produção de parte 

das mudanças corporais, tais como aumento da taxa cardíaca, aumento da respiração, elevação 

da pressão sangüínea e dilatação da pupila, regulando também o sistema respiratório e o 

aparelho digestivo. O sistema simpático também estimula o núcleo interno das glândulas 

adrenais (a medula adrenal) para a liberação dos hormônios epinefrina e norepinefrina 

(conhecidos também como adrenalina e noradrenalina) na corrente sangüínea. O aumento dos 

batimentos cardíacos e da pressão sangüínea é um efeito do hormônio epinefrina. Já a 

norepinefrina (NE) é um neurotransmissor produzido principalmente pelos neurônios do 

tronco cerebral através da glândula pituitária, sendo indiretamente responsável pela liberação 

de açúcar extra pelo fígado. 

1.2.1.2 Sistema	  Adrenal-‐Cortical	  	  	  
 

O sistema adrenal-cortical é ativado quando o hipotálamo secreta CRF (corticotropic 

releasing factor ou fator de liberação da corticotropina), uma substância química que age 

sobre a glândula pituitária, localizada exatamente abaixo do hipotálamo. O CRF estimula a 

glândula hipófise a liberar ACTH (adrenocorticotropic hormone), que é o principal hormônio 
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corporal para o estresse. O ACTH, por sua vez, estimula glândulas adrenais (chamadas 

também córtex adrenal), resultando na liberação de um grupo de hormônios, dos quais o 

cortisol é o responsável por regular os níveis sanguíneos de glicose e de certos minerais. A 

quantidade de cortisol em amostras de sangue e urina freqüentemente é usada como uma 

mediação do estresse.        

O efeito da estimulação do ACTH acarreta a liberação de cerca de 30 hormônios, uma 

combinação de vários deles relativos ao estresse, que são levados pela corrente sangüínea. 

Juntamente com a atividade neural da divisão simpática do sistema nervoso autônomo, 

ocorrem reações fisiológicas como resposta de ‘luta ou fuga’, conforme indicado na figura 

abaixo.  

  

 

Figura 1: Processo do estresse fisiopatologico 

Fonte: Atkinson, Rita L., et al., 1995, p. 467. 
 

1.2.2 A	  perspectiva	  psicossocial	  do	  estresse	  
 

Outros autores se destacaram na evolução conceitual do estresse, dentre eles John 

Cassel, pioneiro no desenvolvimento da teoria do estresse psicossocial. De acordo com essa 

vertente, o continuum que vai desde a saúde até o adoecimento depende do ambiente social, 
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da cultura e suas mudanças e da presença ou não de apoio social (Cassel, 1974, citado por 

Fernandes, 1997). Desse modo, é questionada a existência de fatores estressores globais, 

sendo, ao invés deles, sugerida a investigação de uma suscetibilidade individual às doenças, 

dentre elas o estresse. Este último seria decorrente tanto de aspectos sociais e culturais 

específicos quanto do significado que cada indivíduo atribui aos eventos de sua vida.  

Kagan (1971, citado por Fernandes, 1997), por sua vez, enfatiza a importância de unir os 

referenciais epidemiológico e sociológico no estudo do estresse. Conforme o autor, a 

influência de fatores sócio-físicos e sócio-ambientais é evidenciada a partir de observações 

sócio-epidemiológicas. Esse tipo de observação tem como premissa a identificação da 

natureza e das circunstâncias causadoras de doenças e tem como objetivo a adoção de 

mecanismos de proteção à saúde.  

No prosseguir de tentativas que se propõem a entender melhor o processo de 

adoecimento, existe ainda um outro eixo explicativo ao surgimento do estresse, denominado 

“eventos de vida”. Essa é uma perspectiva proposta por Holmes e Rahe (1967, citado por 

Fernandes, 1997) e tem como hipótese fundamental a de que eventos que ocorrem na vida 

pessoal, na esfera doméstica ou no trabalho podem ser os principais fatores causadores do 

estresse. Nesse sentido, mudanças indesejáveis poderiam funcionar como preditoras de 

doenças relacionadas a fatores psicológicos.  

1.2.3 A	  perspectiva	  do	  estresse	  ocupacional	  
 

Em meio às investigações sobre o adoecimento psíquico e os aspectos subjacentes a 

ele, surgiram os primeiros estudos sobre estresse ocupacional. A partir disso, é possível 

observar a inclusão do trabalho entre os fatores que podem interferir na saúde psíquica das 

pessoas, uma temática a ser problematizada e notadamente difundida no Brasil a partir da 

década de 80. 
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Gardel, em 1971 (citado por Fernandes, 1997), atribui o comprometimento da saúde 

psíquica dos trabalhadores à alienação presente no processo de produção moderno. Uma das 

características desse processo seria a exacerbada racionalização e controle do trabalho, 

afetando a satisfação dos trabalhadores e, consequentemente, sua saúde mental. 

Ganster (1989, citado por Fernandes, 1997) destaca a percepção do controle do 

indivíduo em relação ao seu trabalho como principal fator de influência à saúde ou 

adoecimento psíquico. A percepção de controle é o que garantiria ao trabalhador uma 

habilidade maior para exercer influência sobre seu ambiente, maximizando a satisfação 

quanto à atividade realizada e minimizando as possíveis ameaças. Ganster (1989, citado por 

Fernandes, 1997) toma como enfoques centrais de suas pesquisas a participação e a 

autonomia do empregado. No primeiro caso, segundo o autor, os estudos existentes até então 

enfocavam muito mais os efeitos da presença de participação por parte do trabalhador (a 

exemplo de maior satisfação e desempenho) do que as repercussões na saúde física e mental 

dele. Quanto à autonomia, Ganster conclui que ela se fazia presente na literatura mais 

claramente associada à idéia de controle do ambiente (como preconizado por Karasec, 1979). 

Outros estudos enfatizaram ainda a relação entre características de determinados 

processos de trabalho e o adoecimento psíquico dos trabalhadores (Cooper, 1988; Shinn, 

Rosario, Morch & Chestnut, 1984; Borges, 1990; Pitta, 1990; Fernandes, 1992, citado por 

Fernandes, 1997). A atenção recai sobre as especificidades da tarefa executada e sobre o 

quanto elas podem constituir fatores de predisposição dos trabalhadores ao adoecimento. É 

possível verificar enfoques que englobam tanto os efeitos que o estresse ocupacional 

acarretam para a produtividade do trabalhador e sua relação com a organização quanto as 

conseqüências particulares para a saúde psíquica dos trabalhadores. 

1.3 FASES	  DO	  ESTRESSE	  	  	  
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Desde o início do desenvolvimento da teoria do estresse, já existia o conceito básico 

das fases do estresse, utilizado na área de saúde pelo fisiologista Hans Selye em 1936, 

conhecida até a contemporaneidade como Síndrome de Adaptação Geral e Síndrome de 

Adaptação Local (GAS–LAS). A Síndrome de Adaptação Geral focaliza a reação do estresse 

psicológico e a Síndrome de Adaptação Local focaliza a reação do estresse físico. Ambas as 

síndromes de adaptação são reações fisiológicas dos organismos aos estímulos estressores, 

caracterizadas por três fases em situações de estresse mais grave: 

1.3.1 Fase	  de	  alarme	  /	  alerta	  
 

É o início, no organismo, das reações às demandas dos estressores, provocando 

estímulos fisiológicos, e então o estresse.  Por alguma razão, o corpo lança adrenalina e ocorre 

uma variedade de mecanismos psicológicos para combater e controlar o estresse. Isto é feito 

naturalmente, a fim de proteger o organismo caso algo lhe aconteça. Os eventos estressores 

estão presentes nas atividades do dia-a-dia dos indivíduos, provocando um esgotamento do 

sistema nervoso e parassimpático, que controla as reações da hipófise, uma glândula situada 

no hipotálamo e que exerce papéis na manutenção da homeostase do organismo. A hipófise 

libera então o hormônio adrenalina.  

Como conseqüência, acontece uma elevação da circulação sanguínea e da circulação 

do cérebro espinhal, causando sintomas como o aumento da freqüência respiratória e da 

pressão arterial, dor de cabeça, perda de memória, pânico, incapacidade de domínio de sua 

emoção, mudanças do humor, perda da vontade, diminuição da atenção, sentimento de medo e 

ansiedade.   

1.3.2 Fase	  de	  resistência	  
   

O estresse continua existindo se o estímulo estressor não for retirado, dando 

prosseguimento à adaptação. Se a causa do estresse é removida na primeira fase, o 
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desequilíbrio sumirá e o corpo voltará ao normal, mas se a causa não é removida, o processo 

de adaptação continua e entra na segunda fase, chamada fase de resistência. Essa é a resposta 

do corpo a fim de gerar proteção. São secretados hormônios rapidamente, elevando o nível de 

açúcar no sangue para manter a energia, aumentando a pressão sangüínea. O córtex adrenal 

produz hormônios, um deles o corticosteróide, responsável pela reação de resistência.  

Quando o processo de estresse se prolonga e sua intensidade demanda a resistência da 

pessoa, o organismo tenta restabelecer a homeostase de um modo reparador e entra na fase da 

resistência ao estresse. A energia adaptativa de reserva é utilizada na tentativa de re-

equilíbrio. Se essa reserva é suficiente, a pessoa recupera-se, saindo do processo de estresse. 

Se os estressores exigem mais esforço de adaptação do que é possível para aquele indivíduo, 

então o organismo se enfraquece e torna-se vulnerável às doenças. 

Sendo extintos os elementos estressores e tendo sido a resistência do organismo 

elevada ao máximo, o organismo se restabelece e o estresse é eliminado.  Os sintomas que 

surgem nessa fase são a diminuição do desejo sexual, irritabilidade e pânico, crise nervosa, 

insônia, hipertensão, ulceração do sistema digestivo, causando gastrite, náusea e vômito.   

1.3.3 Fase	  de	  exaustão	  
 

Nesta fase, o processo de adaptação do organismo continua por um período 

prolongado de tempo, sem períodos de relaxamento para contrabalançar a resposta ao 

estresse. O corpo fica sem reserva de energia e imunidade. Os recursos mentais diminuem, os 

aspectos físicos e sentimentais sofrem fortemente, porque o corpo usa de forma excessiva seu 

mecanismo da defesa. Essa fase é chamada exaustão ou fase de esgotamento adrenal. A crise 

acaba, mas o processo continua, com os hipotálamos sinalizando aos adrenais para produzir o 

hormônio cortisona. Finalmente, ocorre a diminuição dos níveis de açúcar no sangue e da 

adrenalina, provocando sintomas de cansaço, queda de concentração, ansiedade, depressão 
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crônica, irritabilidade e letargia. O esforço para sustentar a estimulação se transforma em 

estresse negativo, até a morte do organismo.    

1.4 SINTOMAS	  COMUNS	  DO	  ESTRESSE	  
 

O estresse é um sinal ou sintoma capaz de desencadear múltiplas doenças, sendo 

reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (1986), que demonstra a presença desse mal 

em diversos contextos. Sintomas comuns de estresse são: taquicardia (aceleração do coração), 

taquipnéia (aumento da freqüência respiratória), palidez, dor no estômago, mãos e pés frios e 

suados, diminuição do apetite sexual, alterações menstruais, dores nas juntas, dores 

musculares, dor de cabeça, secura na boca, irritabilidade, ansiedade, raiva, fadiga, cansaço, 

esgotamento, torpor, sono; alguns podem até reagir com negligência, imprudência e imperícia. 

De acordo com Levi (Rocha e Glima, 2000; Junior, 2004), em seu estudo 

epidemiológico desenvolvido com trabalhadores expostos ao estresse no trabalho, são quatro 

os tipos de estresse: 

1. Sentimentos: como ansiedade (desde a ansiedade generalizada até ataques de pânico), 

medo, preocupação, irritabilidade, depressão. 

2. Pensamentos: baixa auto-estima, inabilidade para concentrar-se, preocupações com o 

futuro, eventuais falhas ou tarefas a realizar, esquecimento. 

3. Comportamento: gaguejar e outras dificuldades de discurso, chorar sem razão aparente, 

agir impulsivamente, sobre saltar-se, rir nervosamente, ranger os dentes, aumentar o 

consumo do cigarro e o consumo de drogas em geral, perder o apetite ou comer demais, 

não conseguir relaxar. 

4. Fisiológicos: transpiração, aumento dos batimentos cardíacos, tremor, tiques nervosos, 

secura da boca e garganta, cansaço fácil, urinar freqüentemente, insônia, diarréia, 
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indigestão, vômitos, cefaléias, tensão pré-menstrual, cervicalgia ou lombalgia, dificuldades 

para respirar, tonturas, perda de interesse pelo sexo, maior suscetibilidade a doenças. 

No conceito de estresse, verifica-se claramente que o corpo humano possui uma 

resposta química natural para uma ameaça ou um estímulo corporal, resposta essa comumente 

conhecida como reação, que inclui a produção de adrenalina. A ameaça ou estímulo corporal 

que provoca o estresse devem ser removidos, a fim de que o corpo possa voltar ao seu estado 

natural. Do contrário, se a tensão é mais prolongada, a reação do corpo pode se caracterizar 

como uma tensão crônica. 

1.5 ESTRESSE	  OCUPACIONAL	  
  

Os estudiosos deste campo do conhecimento fazem referência ao estresse ocupacional 

a partir de diferentes perspectivas. Sendo assim, torna-se difícil elaborar uma única definição 

deste conceito.  

 A teoria da psicologia ocupacional de Super e Bohn (1980) retratam as pessoas que 

ocupam um lugar adequado na sociedade, identificadas consigo mesmas enquanto estão 

trabalhando, suprindo suas próprias necessidades através do exercício de uma profissão, até 

aposentarem-se com dignidade. O estudo da psicologia ocupacional é tão válido quanto os 

desejos das pessoas, tão real quanto o suor na testa do trabalhador, tão graficamente quanto a 

alegria de uma tarefa bem cumprida ou a satisfação de ter feito um objeto útil. Ainda no que 

se refere à psicologia ocupacional no início de 1930, ano em que eclodiu a Segunda Guerra 

Mundial, as pessoas estavam ocupadas em conseguir suprir suas necessidades pela ocupação 

do trabalho, que foi interpretada como atitude, valor, e pela necessidade da personalidade dos 

indivíduos de formar identidades e modos de viver.  

O estresse, a partir de uma abordagem da saúde psíquica, é baseado no conceito da 

Organização Internacional do Trabalhador e da Organização Mundial de Saúde (OIT, OMS; 
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1986); a qual utiliza o paradigma da saúde que fala do bem-estar como um estado dinâmico, 

caracterizado pela harmonia racional entre habilidade e necessidade da personalidade, 

expectativas, demandas ambientais e oportunidades.  

A abordagem psicológica, segundo o Instituto de Saúde Ocupacional da Comissão 

(ISOCE, 2000), segue três parâmetros principais para a definição do estresse, que são: a) os 

modelos existentes nas abordagens psicológicas não respondem adequadamente a algumas 

condições, por exemplo, se ignora a mediação de fontes cognitivas como fatores situacionais 

no processo do estresse global; b) o modelo psicossocial do estresse é uma forma conceitual 

entre estímulo simples e responde ao paradigma relativamente, por exemplo, trata-se a pessoa 

como um veículo passivo para traduzir os estímulos do ambiente nos parâmetros de respostas 

psicológicas; c) considera-se as interações entre as pessoas e seus vários ambientes uma parte 

essencial da abordagem do sistema básico da biologia, do comportamento e da psicologia. 

Além disso, considera-se também que as diferenças individuais constituem uma 

natureza psicológica do processo de percepção e cognição baseado no modelo do estresse. O 

estresse também deduz a existência de interação de um problema da pessoa com o ambiente, 

ou, em termos de medida do processo cognitivo e da reação emocional, o quanto eles 

suportam daquela interação.  

Lazarus & Folkman em 1984, definiram o estresse como uma relação particular entre 

a pessoa e o ambiente, que é avaliada como algo que excede os recursos da pessoa e ameaça 

seu bem-estar. Os autores se baseiam em postulados básicos de que a conduta humana é 

canalizada, psicologicamente, através do modo pelo qual o indivíduo antecipa os eventos, ou 

ainda que o significado de um evento para a pessoa forma sua emoção e resposta 

comportamental (Guimarães, 2000). 

Aspetos gerais sobre o estresse no contexto de trabalho foram pesquisados por Jax 

(1998), Tamayo e Pascoal (2004). Foram eles:   



 25 

1. Estímulos estressores: referem-se os estímulos do ambiente de trabalho ou estressores 

organizacionais que exigem respostas adaptativas dos trabalhadores e que excedem a 

habilidade de enfretamento (coping). 

2. Respostas aos eventos estressores: referem-se às respostas fisiológicas, psicológicas e 

comportamentais dos trabalhadores quando expostos aos fatores de trabalho que 

excedem sua habilidade de enfrentamento. 

3. Respostas iniciais aos estímulos estressores: referem-se ao processo geral em que 

demandas de trabalho têm impacto nos trabalhadores 

Conclui-se que o estresse ocupacional é uma reação fisiológica do corpo aos eventos 

ou às demandas do ambiente e da vida, possuindo uma natureza interna e externa ao 

indivíduo, estando vinculado a aspectos afetivos, cognitivos e psicodinâmicos que se 

transformam em reações emocionais negativas. Suas conseqüências se refletem na vida da 

organização, seja perda de produtividade ou qualidade de vida do trabalho ou pela diminuição 

da produtividade da organização.       

1.6 MODELOS	  DE	  ESTRESSE	  OCUPACIONAL	  

	  

1.6.1 Modelo	  Demanda-‐Controle	  de	  Karasek	  	  
 

O papel essencial do gerenciamento do estresse no trabalho é ressaltado por Karasek 

(1979), através de um modelo simples e moderado que contribui para o entendimento da 

saúde do trabalhador, conhecido como ‘modelo demanda-controle’ ou ‘latitude de decisão’. 

Sua definição se dá através do poder do indivíduo de gerenciar seu dia de trabalho, sendo a 

exigência do trabalho (job demanda) definida como o estresse psicológico envolvido em 

realizar a carga de trabalho. Karasek construiu sua teoria a partir da análise secundária de 

dados dos Estados Unidos e da Suécia, tendo ele descoberto que trabalhadores que possuem 

um poder baixo de decisão e uma alta quantidade de trabalho são mais vulneráveis a ter uma 
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saúde precária e uma satisfação baixa.  Em estudo posterior (Cox e Griffiths, 2000), com uma 

amostra representativa de trabalhadores suecos, foi observado que pessoas com carga intensa 

de trabalho e pequeno poder de decisão apresentavam maior índice de depressão, fadiga 

excessiva e doenças cardiovasculares. 

As probabilidades mais baixas para enfermidade e morte foram encontradas entre 

grupos com cargas de trabalho moderadas combinados com alto controle psicológico em 

relação às condições de trabalho (Ahlbom et al., 1977; Karasek, 1981; Karasek et al., 1981). 

O efeito combinado entre os dois fatores (demanda psicológica e grau de controle) indica que 

quando o grau de controle diminui, estando presente uma alta demanda psicológica, ocorre o 

risco de exigência psicológica e adoecimento psíquico. Do contrário, quando o grau de 

controle aumenta na mesma medida da demanda psicológica, ocorre uma motivação para o 

desenvolvimento (Kasl, 1989; Warr, 1990). Segundo Karasek (1979), a demanda psicológica 

e o grau de controle possuem um efeito sinérgico, de interação. 

O modelo que aborda a implicação da relação entre as demandas de trabalho e as 

possibilidades dos trabalhadores nas organizações para tomar decisões é apresentado na figura 

seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo Demanda-Controle de Karasek, 1979 

Fonte: Fletcher, 1992; Araújo, 2003; Esteves, 2004 
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O modelo de Karasek foi criticado por vários pesquisadores como Johnson (1989, 

1991); Theoriell (1997). Eles propõem três dimensões para complementar o modelo demanda-

controle. Essas dimensões elaboradas por eles compõem o chamado ‘modelo demanda-

controle-suporte’ e cumpriu um papel essencial no gerenciamento do estresse no trabalho. Os 

pesquisadores distinguiram entre quatro tipos situações trabalho de suporte social baixo e 

quatro de suporte social alto. Winnubst e Schabracq (1996) descobriram que demanda de alto 

controle e baixo suporte (isolamento social alto) eram associados a um elevado risco 

cardiovascular. Junghanns et al. (1999) aplicou o ‘modelo demanda-controle-suporte’ a 

condições especificas de trabalho, confirmando que as características de trabalho como poder 

de decisão, demandas psicológicas e suporte social afetam a saúde. Segundo eles, os 

trabalhadores executivos em condições de grande pressão no trabalho tiveram o índice mais 

alto de queixas quanto a problemas de saúde. As situações de trabalho caracterizadas como 

alta exigência (high demanding) com poder de decisão baixa e suporte social baixo 

predispõem os trabalhadores a problemas de saúde, especialmente musculoesqueletais (dor de 

ombro e pescoço) e queixas psicossomáticas, a exemplo de esgotamento e agitação. 

1.6.2 Modelo	  Dinâmico	  de	  Cooper	  
 

Diante das diferentes perspectivas dos modelos de estresse, os autores Cooper & 

Marshall (1976) propõem uma síntese em torno da questão do conceito de estresse 

ocupacional como um estado psicológico que reflete um processo mais amplo de interação 

entre os trabalhadores e seus ambientes de trabalho. Os autores argumentam que o processo 

de estresse caracteriza-se como as relações entre o objetivo do trabalho, percepção e as 

experiências nas mudanças dos comportamentos dos trabalhadores, resultando no 

comprometimento das funções psicológicas. Sentimentos de insatisfação e sofrimentos 

psíquicos ou distúrbios psicossomáticos nas organizações de trabalho surgem devido a 
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sobrecargas que descrevem a função de trabalho exercida pelo indivíduo (Seligman-Silva, 

1992; Fernandes, 1997).  

A abordagem do modelo de coping (enfrentamento) é mais um a ser citado para 

complementar esse trabalho, porque coping é descrito como os aspectos dinâmicos utilizados 

pelos indivíduos para lidar com o estresse decorrente da sobrecarga de trabalho, utilizando 

suas experiências cognitivas e seus comportamentos (Lazarus & Folkam,1984;           

Fernandes et al., 2000). 

Na perspectiva do modelo de coping há quatro elementos principais, citados por 

Barbosa et al., (2006, p.124), que são: (a) coping é um processo ou uma interação que se dá 

entre o indivíduo e o ambiente; (b) sua função é de administração da situação estressora, e 

não de controle ou domínio da mesma; (c) os processos de coping pressupõem a noção de 

avaliação, ou seja, como o fenômeno é interpretado e cognitivamente representado na mente 

do indivíduo; e por último, (d) o processo de coping constitui-se de uma mobilização de 

esforços, através da qual os indivíduos irão empreender esforços cognitivos e 

comportamentais para administrar as demandas internas e externas que surgem da sua 

interação com o ambiente.  

Para tanto, o modelo dinâmico de estresse ocupacional concebido por Cooper et al. 

(1979) prescreve seis fontes principais de estresse que influenciam o comportamento dos 

trabalhadores nas organizações e suas implicações. Essas seis fontes aparecem sintetizadas na 

figura. 
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Figura 3: Modelo Dinâmico de Estresse de Cooper et al., 1976 

Fontes: Cox & Griffiths et al., 2000, p.44 
 

As fontes do estresses descritas na figura acima já foram citadas no capítulo anterior 

(veja também opção 2.6.2., p.11). Os efeitos desses fatores podem gerar acidentes no trabalho 

e doenças graves como o comprometimento da saúde mental. Além disso, podem gerar 

também doenças coronárias, depressão ou apatia com o trabalho, limitando a autonomia do 
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da saúde psíquica em decorrência de desordens cognitivas ou sensório-motoras dos 
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depressivo (Freudenberger, 1974; Kahill, 1988; Arches et al., 1991).  
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Em relação às conseqüências para as organizações, é gerada uma desordem nos 

comportamentos de trabalho, como baixa produtividade, perda do entusiasmo, sabotagem, 

interesse de liderança e insensibilidade com os clientes (Maslach, 1993;                     

Schaufelli et al., 1996). 

 

1.6.3 Modelo	  de	  Lazarus	  e	  Folkam	  
 

O conceito de estresse é descrito por Lazarus e Folkam, nos anos de 1980, como um 

processo que implica uma interação entre os trabalhadores e o seu ambiente de trabalho. Em 

tal processo, os gestores percebem demandas de trabalho como elementos de influência 

psicossocial aos trabalhadores, podendo causar uma reação de adaptação negativa em relação 

ao bem-estar de saúde. As percepções abordadas pela perspectiva de Lazarus e Folkam  deram 

impulso ao conceito de estressor potencial. Segundo Zegans (1982), citado por Gonzales et al. 

(2000), os efeitos potencialmente patogênicos da resposta do estresse afetam vários sistemas 

do corpo que integram e defendem a função fisiológica e que estão ligados ao 

comportamento. Estes sistemas incluem o eixo hipotálamo pituitário e adrenal cortical, o eixo 

autônomo nervoso e adrenal medular, o sistema imunológico, o sistema reticular e o centro 

afetivo cognitivo do cérebro. A resposta fisiológica do estresse pode interferir na atividade 

endócrina, ocasionando uma baixa ou uma elevação hormonal, podendo alterar o equilíbrio do 

controle autônomo, afetando a função cardiovascular, respiratória, a secreção dos sistemas 

viscerais, também podendo cmprometer a resposta imune e a percepção visceral (Lipton e 

Brener,1981; Kawakami e Haratani, 1999).    
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Figura 4: Modelo de estresse de Lazarus e Folkam,1984. 

Fonte: Souza, A.F. 2005, p. 45. 
 

Entretanto, quando o agente estressor tem caráter negativo, quando sua ação é 
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do estresse continua acontecendo, deixando tal indivíduo alerta a aspectos cognitivos da 

experiência em questão, isso como um mecanismo preventivo, caracterizado pela procura de 

companheiros e familiares próximos, a fim de reduzir o estresse. 

 

1.6.3.2 Avaliação	  secundária	  
 

O indivíduo avalia as demandas da situação com base em suas experiências passadas 

de estresse, buscando afastá-lo a partir da ameaça psicológica que ele representa. É a partir 

disso que surge a necessidade de modificar a resposta aos estímulos do estresse (Lazarus, 

1966 citado por Niven, 1994), o que pode acontecer através da modificação do  estilo 

cognitivo adotado pelo sujeito, mas também atrvés da utilização de receitas de ervas e 

medicamentos tradicionais (Parkes & Rogers 1991). Esta fase é chamada “tomada decisão e 

ação paliativa”.  

Quando ambas estratégias já foram utilizadas, mas os sintomas decorrentes das 

ameaças continuam, então o que se verifica é o uso de outras estratégias de enfrentamento 

(coping). Elas podem ser focadas na busca de suporte social, emocional ou espiritual, assim 

como na busca de relaxamento (Dewe, 1987 & Miller et al., 1988).         

       

1.6.3.3 Avaliação	  do	  resultado	  
 
Esta fase é caracterizada por ter como objetivo as mudanças de comportamentos dos 

indivíduos a partir do uso de suas capacidades de enfrentamento diante de demandas 

excessivas ocasionadas pelo estresse. Belotti (2007) salienta que quando a avaliação do nível 

de estresse muda para positiva, então o indivíduo alcança o bem-estar almejado, ficando 

tranquilo e alegra, caracterizando o “eustresse”. Ao contrário, se há uma continuidade de 

estimulação negativa, são desencadeadas respostas adaptativas inadequadas, o que pode 
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ocasionar doenças, caracterizando o distresse (Lazarus e Folkam, 1980; Lactak e Pearlin, 

1994). 

1.6.3.4 Reavaliação	  	  	  	  
 
Numa fase de feedback, é identificado um limite de tolerância a agentes estressores, o 

que resulta na avaliação de ações de enfrentamento passadas e na busca de soluções para o 

futuro (Murphy e Hurrel, 1987). As estratégias de coping podem, ao longo do tempo, se tornar 

cada vez mais efetivas e adequadas. Além disso, pode acontecer uma reestruturação cognitiva 

a partir de treinamentos e outras estratégias organizacionais no campo da gestão de pessoas 

(Peterson, 1981; MacLennan, 1992; Vaughan, 1997).             

 

1.6.4 Principais	  Modelos	  de	  Estresse	  
 

Além dos três modelos já explicados anteriormente, ainda existem controvérsias sobre 

as teorias e modelos do estresse que remetem ao âmbito ocupacional. Tais teorias e modelos 

são elaborados por fisiologistas que realizam pesquisas no campo. Todos os modelos possuem 

em comum o objetivo de medir o estresse ocupacional, porém diferem nas abordagens 

metodológicas, que dependem de cada área específica de pesquisa. Os estudos ocupacionais 

não são limitados às organizações, mas podem ocorrer também em outros contextos. Exemplo 

disso é a pesquisa que engloba ambientes domésticos, avaliando os efeitos do estresse na 

dinâmica familiar e nas relações conjugais. Um outro exemplo é o caso dos estudos em 

personalidade e as mudanças ocorridas nas atividades sociais; além disso, há também 

pesquisas que envolvem a vida urbana e fatores demográficos (Souza, 2005). Algumas 

descrições teóricas do estresse, e a metodologia subjacente a elas, estão descritas na tabela 18.  
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Tabela 1: Principais Modelos e Teorias de Estresse Ocupacional 

 
Autores Definições e substancias das teorias   
Beehr, 1998 Integracionista e adaptação entre individuo e ambiente. Estresse 

como as respostas individuais a cada estimula estressor considerado 
prejudicial. Analisa o estresse a partir dos eventos psicossociais e 
das características relacionados ao trabalho.   

Cox e Mackay, 
1978 

Estresse como o desequilíbrio entre as demandas ambientes 
percebidas e a habilidade percebida para lidar com estas demandas. 
A experiência das pessoas de seu ambiente é mediada pela 
avaliação cognitiva. 
Consideram o estresse como um processo descrito em 5 estágios.  

Cox, Grifiths e 
Gonzales, 2000 

Modelo estresse e saúde nas organizações e sua gestão. Focadas em 
metodologias de gerenciamento do estresse pelas abordagens 
indivíduos, grupos e organizacionais. Analise dos fatores de risco 
no trabalho em multidimensionais e culturais.      

Escola de 
Michigan, 1998 

Estresse com resultado de desajustes-demandas do ambiente x 
habilidades pessoais, e necessidades pessoais x recursos oferecidos 
pelos ambientes.  
Diferencia representações objetivas e subjetivas da pessoa e do 
ambiente, mas não especifica o conteúdo destas duas dimensões. 
Relações poucos específicas entre estratégias de coping.  

Feuerstein et al. 
1986 

Sistemática dos conceitos de estresse em 4 modelos: a.Respostas às 
pressões estressores (GAS-LAS (Selye, 1926). b.Respostas 
estímulos, a partir da intensidade das cargas e das limitações 
individuais. c. Dimensão de estresse no processo de auto-regulação 
das estratégias de coping. d.Informação e processamento entre 
psicológico, fisiológico e bioquímico.   

França et al. 
1982 

Teoria de ajuste pessoa – ambiente. Uma inadequação entre 
características individuais (habilidades e objetivos) e seu ambiente 
de trabalho (demandas e clima organizacionais) pode resultar em 
strain psicológico, fisiológico e comportamental. Analisa distinção 
entre realidade e percepções subjetivas pessoais. 

Fernandes,1992. Processo do estresse com a saúde mental. Identificado sobre a 
influência dos processos de trabalho a desordem de saúde psíquica 
dos trabalhadores.   

Hart et al,1994 Teoria do equilíbrio dinâmico. O estresse resulta de um sistema 
amplo de variáveis que incluem personalidade, características 
ambientais, processos de coping, experiências positivos e negativos 
e vários índices de bem-estar psicológico.   

Levi, 1998 Modelo ecológico baseado em Kagan e Levi (1978). As reações de 
estresse são provocadas pela ação recíproca ou por desajustes entre 
as oportunidades e exigências inerentes ao meio e as necessidades e 
expectativas individuais. O trabalhador reage a estímulos 
psicossociais e padrões psicológicos de coping.  

Lipp, 1998 Técnicas de enfrentamento de estresse. Sobre fontes alimentares e 
prevenção de estresse.   

Newman e Modelo de fatores de risco num processo de estresse. Sobre a 
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Newman, 1983 intensidade das demandas do ambiente e grau do individuo percebe 
os eventos como ameaçadores de estresse por metodologia dos 
diagnosticas biomédicas.   

Siegrist, 1990 Estresse como resultado da desigualdade entre esforços e 
recompensa. Analise de estresse crônico em relação aos custos altos 
e baixas recompensas. Recompensa financeira em relação a 
controle de auto-estima e promoção de carreira no trabalho.    

 
Fonte: Cox et al ( 2000), Esteves (2004), Fernandes (2000), Souza ( 2005). 

 

1.7 	  	  FATORES	  CAUSADORES	  DO	  ESTRESSE	  EM	  AMBIENTES	  LABORAIS	  
 

Os fatores que ocasionam o estresse nos trabalhadores inseridos em organizações 

podem ser agrupados nas seguintes categorias, segundo definido por pesquisadores como 

Cooper (1993), Mendes (2002) e Cox (2003):  

1.7.1 Contexto	  do	  Trabalho	  
 

a. Cultura da organização: insegurança em relação ao trabalho, falta de perspectivas de 

promoção, comunicação deficiente, sistema de avaliação de desempenho injusta, 

baixos níveis de apoio na resolução de problemas e no desenvolvimento pessoal, falta 

de definição ou clareza dos objetivos e em relação à estrutura da organização. 

b. Papel da organização: papéis contraditórios dentro do mesmo trabalho, continuamente 

lidar com outras pessoas e seus problemas, imprecisão de definição quanto às 

responsabilidades dos trabalhadores, estilo de gerenciamento e supervisão.   

c. Desenvolvimento da carreira: estagnação da carreira, incerteza, promoção insuficiente 

ou excessiva, insegurança quanto ao emprego, qualificação superior ou inferior para o 

trabalho, salários baixos e baixo valor social do trabalho.    

d. Liberdade de decisão e de controle: falta de participação dos trabalhadores no 

processo de decisão e na construção da cultura organizacional como um todo.  
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e. Relações interpessoais: conflitos interpessoais no trabalho, relações deficientes com os 

supervisores e os companheiros de trabalho, falta de apoio social, trabalho solitário ou 

isolado, aborrecimento e violência. 

f. Interface trabalho e casa: problemas individuais ou da vida privada, jornadas duplas, 

familiares, conjugues, problemas familiares que dificultam a ascensão do indivíduo na 

empresa, conflitos, falta de suporte para o trabalho em casa, grau de responsabilidade 

mais alto para os problemas domésticos.  

1.7.2 Conteúdo	  do	  Trabalho	  
 

a. Ambiente laboral e equipamento: problemas com a confiança, disponibilidade, 

adequação, manutenção ou reparação do equipamento e das instalações.  

b. Concepção de tarefa: falta de variedade, trabalho monótono, ciclo de trabalho curto, 

pouca estimulação da tarefa, trabalho fragmentado, subutilização das competências, 

alto nível de incerteza.     

c. Volume de trabalho: sobrecarga de trabalho ou quantidade de trabalho insuficiente, 

falta de controle sobre a quantidade de trabalho, altos níveis de pressão em relação aos 

prazos acordados para as tarefas. 

d. Horário de trabalho: horário rígido e inflexível, períodos longos ou fora do normal, 

sistemas de turnos mal projetados. 

                

1.8 GESTÃO	  DO	  ESTRESSE	  	  
 

Qualquer organização sempre busca estabelecer e melhorar o bem-estar da saúde 

física, mental e social de seus trabalhadores, com base em suas necessidades atuais e 

utilizando métodos apropriados de acordo com a realidade de cada organização e conforme os 

objetivos de prevenção que deseja criar. Muitas metodologias podem ser escolhidas e 
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utilizadas para a redução do estresse, mas é preciso pensar quais são as técnicas mais 

adequadas para um evento de estresse. A gestão do estresse neste conceito é descrita mais 

como um enfoque na prevenção, representada por ações antecipadas.     

Diante disso, algumas técnicas preventivas mais comuns são recomendadas pelo 

INSSO (Instituto Nacional para a Segurança da Saúde Ocupacional) ou NIOSH (The National 

Institute for Occupational Safety and Health), (Newman e Beehr, 1979; Sauter, Murphy e 

Hurrell, 1990 citado por Cooper, 1996), segundo as quais a gestão do estresse ocupacional 

apresenta-se em três níveis, descritos a seguir:     

1.8.1 Preventivo	  Primário	  	  
 

A fase preventiva primária refere-se a um enfoque na abordagem individual, segundo 

a qual as pessoas utilizam suas capacidades físicas e psicológicas para modificar ou reduzir 

estressores (Ivancevich et al., 1990; Burke, 1993; William, 1994). Algumas ações são 

recomendadas por Lipp et al. (1998) para ação preventiva do estresse neste nível, estariam 

incluídos exercícios físicos, relaxamento e controle da alimentação:   

1.8.1.1 Exercícios	  físicos	  
 

As pesquisas mostram que cerca de 80% das pessoas procuram fazer exercícios físicos 

como uma estratégia de alívio para a tensão a que são submetidas diariamente. Os efeitos dos 

exercícios físicos sobre o estresse diferem em cada indivíduo, assim como a própria reação ao 

estresse. Cada pessoa tem seus próprios limites, além dos quais não seria recomendado ir 

além, pois desse modo o exercício poderá tornar-se outra fonte de estresse.  

A função dos exercícios para o condicionamento físico é a indução da secreção e 

liberação da substancia chamada beta-endorfina no corpo humano. A beta-endorfina é 

encontrada no cérebro e em outros tecidos, tendo a capacidade de controlar a sensação normal 
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de dor além de participar igualmente da regulação da temperatura e do apetite e de ser capaz 

de melhorar também o sonho e o humor.  

1.8.1.2 Relaxamento	  
 

A tensão muscular normalmente é acompanhada por estados emocionais negativos. Ou 

seja, quando o indivíduo fica ansioso, a tensão aparece. Dessa forma, o relaxamento das fibras 

musculares leva à diminuição do estado ansioso. Se a tensão muscular estiver ausente, é 

provável que a pessoa seja capaz de sentir-se emocionalmente melhor e, com isso, interagir 

adequadamente nas situações com as quais se depara. 

É necessário saber relaxar para diminuir a tensão física e a ansiedade. Se a pessoa 

souber relaxar, poderá lidar de forma efetiva com as situações causadoras da ansiedade. 

Sabendo dominar as tensões e relaxar, terá uma melhor saúde psicológica e física. Há varias 

técnicas de relaxamento, algumas de orientação mais fisiológica e outros de orientação mais 

psicológica, ambas benéficas às pessoas.  

No relaxamento progressivo (Jacobson, 1938), a pessoa aprende a avaliar 

sistematicamente suas tensões nos diversos grupos musculares, para depois relaxá-los. Nesse 

sentido, é necessário um treino constante do exercício de concentração. O indivíduo, depois 

de algum tempo, deve chegar a uma capacidade de comando imediato do relaxamento, sem 

ter que passar por uma contração prévia.     

1.8.1.3 	  Controle	  da	  alimentação	  
 

A alimentação tem uma influência muito grande no nosso modo de lidar com o 

estresse, sendo esta mais uma forma importante de enfrentá-lo, além das outras duas já 

citadas. Quando nosso corpo sofre as modificações já descritas neste texto, ficamos carentes 

de vitaminas do complexo B, vitamina C, magnésio e outros nutrientes que são utilizados na 

manutenção do sistema nervoso, na mobilização muscular e cardiovascular. É por isso que, 
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quando estamos estressados, mesmo que o estômago esteja cheio, sentimos vontade de comer 

alguns alimentos específicos e a maioria das pessoas sente fraqueza. Quando mais prolongado 

e grave o estresse, mais vitaminas serão queimadas e maior será a debilitação do corpo. Com 

o organismo enfraquecido, a pessoa fica ainda mais sujeita a adoecer.  

1.8.2 Preventivo	  Secundário	  
 

A ação preventiva neste nível é responsabilidade da organização, sendo dirigida a 

todos os profissionais nessa área que utilizam suas capacidades para estabelecer o 

funcionamento do sistema do trabalho, bem como promover o crescimento e desempenho da 

organização, que está associado à saúde dos seus trabalhadores. Alguns métodos principais 

neste nível são utilizados para a redução do estresse na organização:  

1.8.2.1 Descrição	  do	  trabalho	  
  

A descrição do trabalho deve ser clara e dependerá do sistema/modelo, objetivo e 

estratégia da organização, no propósito de gerar os postos de trabalho de acordo com as 

características típicas dessa organização. O gestor deve estabelecer o trabalho de acordo com 

a capacidade dos trabalhadores, não excedendo seus conhecimentos ou habilidades. Quanto 

mais os trabalhadores entenderem seus trabalhos, mais eles poderão dirigir seus esforços de 

forma apropriada para fazer bem tal trabalho. 

1.8.2.2 Horário	  de	  trabalho	  
 

Os horários de trabalho devem ser bem estabelecidos, não excedendo o tempo 

estimado em relação à carga horária de trabalho.  Tendências recentes em direção à 

flexibilidade do tempo e trabalho compartilhado quando diante de prazos curtos para o 

cumprimento de determinadas atividades são exemplos positivos de mudanças em algumas 
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organizações no que se refere a esse aspecto. Outros indicativos de flexibilidade são os turnos 

rotativos para a mesma função, adotados por algumas organizações.   

1.8.2.3 Controle	  da	  sobrecarga	  de	  trabalho	  
 

As cargas e funções de trabalho destinadas a cada trabalhador deviam ser 

proporcionais às capacidades e recursos deste. Devem ser evitados encargos que excedem 

capacidades físicas e mentais. Providências devem ser tomadas para permitir a recuperação 

por parte do trabalhador diante de tarefas exigentes ou para proporcionar um maior controle 

por parte dele acerca de funções exigentes de trabalho. 

1.8.2.4 Comunicação	  	  
  

Os gerentes ou os próprios trabalhadores devem conversar com o pessoal da sua 

equipe de trabalho, escutando-os e se fazendo ouvir. A explicação de expectativas acerca do 

trabalho deve ser compreensível, consistente e completa, bem como a descrição do trabalho a 

ser realizado. As metas estabelecidas para as pessoas devem ser claras.  

1.8.2.5 Ambiente	  social	  	  
 

Deve ser criada uma esfera razoável de ambiente familiar e comunicativo na equipe de 

trabalho, algo freqüentemente produtivo e que pode ajudar no aumento do compromisso para 

o trabalho em grupo. É necessário que existam condições agradáveis para a realização do 

trabalho barulho e poluição incomodam a concentração das pessoas, comprometendo a 

realização de suas atividades de trabalho.  

1.8.2.6 	  Relações	  interpessoais	  	  
 

Os profissionais de saúde deveriam estabelecer oportunidades para a interação de 

pessoas no trabalho, a fim de estimular a formação de um suporte emocional para a realização 
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de suas atividades nesse mesmo trabalho. É necessário evitar conflitos que prejudiquem as 

inter-relações dos trabalhadores dentro de uma mesma organização ou entre organizações que 

estabeleçam relações de trabalho.  

1.8.2.7 Controle	  de	  ambição	  	  
 

A ambição devia ser evitada em oportunidades de promoção e desenvolvimento de 

carreira, e assuntos pertencentes à segurança do trabalho. Os trabalhadores deviam ser 

informados claramente sobre as oportunidades de desenvolvimento existentes dentro da 

organização. 

1.8.2.8 Treinamento	  e	  desenvolvimento	  pessoal	  
 

Os profissionais de saúde têm o direito de receber informações claras sobre as 

estruturas, modelos, sistemas e cultura organização onde atuam. Desenvolvimento de 

capacidades, conhecimentos e habilidades serão assim adaptados às necessidades de cada 

cargo de trabalho. 

1.8.2.9 Promoção	  da	  saúde	  	  
 

Mudanças em estilos de vida devem ser propostas por campanhas de saúde que 

conscientizem as pessoas sobre os fatores causadores do estresse, bem como sobre as 

estratégias de enfrentamento e prevenção. Devem ser estimuladas propostas de atividades de 

lazer como uma técnica de controle do estresse, sob orientação dos psicólogos. É necessário 

estimular a atividade cognitiva e psicológica dos trabalhadores a fim de modificar seu estilo 

de vida negativo, controlando também a saúde através da prática de exercícios físicos e de 

relaxamento, evitando o consumo de drogas e álcool. É necessário que se crie um programa 

com base em redes sociais, integrando assim organizações de âmbito público e particular.    
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1.8.2.10 Legislação	  
 

O estabelecimento de normas é considerado uma das estratégias mais produtivas para 

combater a inadequação nos sistemas de organização da saúde, incentivando as estratégias 

comprovadamente mais efetivas, extinguindo as não efetivas.  

1.8.3 Preventivo	  Terciário	  	  
 

O último nível é a avaliação. O prazo de avaliação da gestão deve ser claro, podendo 

ser feito a curto prazo, trimestralmente, para prover uma continuidade no modelo de gestão ou 

indicar um possível redirecionamento. Avaliações a longo prazo são realizadas anualmente, 

para avaliar se o programa de prevenção foi eficaz.     

Como método utilizado para a avaliação, os gestores devem coletar informações que 

poderiam ser utilizadas como indicadores de estresse, a exemplo das condições de trabalho, 

dos níveis de estresse, absenteísmo, problemas de saúde e satisfação no trabalho. Além dessa 

estratégia, devem ser calculados os custos benefícios envolvidos na elaboração dos programas 

de prevenção do estresse.  

Os três níveis citados acima se referem às estratégias de prevenção mais utilizadas. É 

importante entendê-los, visando um maior aprofundamento no estudo. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os objetivos do estudo, as hipóteses e uma síntese 

dos cinco modelos principais, cujas variáveis foram agrupadas no modelo explicativo do 

estresse ocupacional que orienta o presente estudo. Os modelos fazem referência ao estresse 

em profissionais de saúde, estratégias de coping, conseqüências do estresse, fatores 

antecedentes do estresse e os fatores sociodemográficos; a partir dele é que se busca 

compreender como os gestores da área de saúde lidam com a questão do estresse nas suas 

equipes de trabalho.  Aqui, serão apresentadas ainda as principais decisões relacionadas à 

condução da pesquisa. Como explícito nos objetivos do estudo, trata-se de uma pesquisa que 

busca comparar dois grupos de gestores da área de saúde de dois distintos contextos culturais 

e nacionais – Bahia/Brasil e Timor Leste. O estudo é de natureza quantitativa, apoiado na 

aplicação de um questionário aos participantes.  

2.1 OBJETIVOS	  
 

2.1.1 Objetivo	  geral	  
 

Comparar, em uma amostra de gestores da área de saúde na Bahia/Brasil e de Timor 

Leste, o conceito de estresse ocupacional e as estratégias que utilizam para gerenciar o 

estresse nas suas equipes de trabalho.  

2.1.2 Objetivos	  específicos	  	  
 

§ Descrever as características sócio-demográficos apresentadas pelos gestores de saúde, 

comparando Bahia e Timor Leste. 
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§ Caracterizar, nas duas amostras, o conceito de estresse dos gestores a partir dos 

indicadores que os gestores utilizam mais fortemente para identificar o estresse na 

situação de trabalho.  

§ Levantar as explicações que os gestores, nas duas amostras, possuem para os fatores 

que geram o estresse no trabalho. 

§ Identificar, nas duas amostras, as principais conseqüências do estresse no desempenho 

trabalho na percepção dos gestores da área de saúde. 

§ Identificar, nas duas amostras, os diferentes níveis de estresse a partir da auto-

avaliação dos gestores e da avaliação que fazem das suas equipes de trabalho.  

§ Comparar, nas duas amostras de gestores de saúde, as estratégias que utilizam para 

lidar com o estresse pessoal e para gerenciar o estresse das suas equipes de trabalho. 

2.2 HIPÓTESES	   	  
 

1. Os gestores da área de saúde da Bahia e de Timor Leste apresentam diferentes 

concepções sobre estresse ocupacional, ao destacarem com pesos distintos, diferentes 

indicadores deste problema no trabalho.  

2. Os gestores da área de saúde da Bahia e de Timor Leste se diferenciam quanto aos 

níveis de estresse pessoal e da sua equipe de trabalho.  

3. Os gestores da área de saúde da Bahia e de Timor Leste se diferenciam quanto às 

estratégias que utilizam para manejar os níveis de estresse pessoal e da sua equipe de 

trabalho.  

2.3 MODELO	  EXPLICATIVO	  DE	  PESQUISA	  
 

Segundo Reinhold e Covolan et al. (1984), citado por Lipp (1996), a ocupação vem 

sendo apontada como um estímulo estressor. Os significados das ocupações profissionais de 

acordo com a idade é um dos fatores principais a serem considerados, porque os profissionais 
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de saúde, durante a vida profissional, costumam ser considerados os responsáveis pelo 

planejamento e inovação na organização de trabalho.  

Quando o estresse é prolongado, pode desorganizar o equilíbrio e a atividade de defesa 

do corpo em seu funcionamento normal, provocando um relaxamente físico inadequado. O 

corpo se torna cada vez mais frágil, gerando riscos de danos a determinadas estruturas 

psicológicas, tais como a memória e a concentração. São verificados também efeitos físicos, 

como palpitação cardíaca mais intensa, tensão muscular, baixa da defesa imunológica e 

hipertensão crônica. Os comportamentos sociais também podem ser prejudicados, a exemplo 

da capacidade de resolver problemas, da falta de capacidade de tomar decisões (adiando ou 

postergando trabalhos), da agressividade, além do consumo de substâncias tóxicas, e outras 

ações negativas que prejudicam o desempenho do indivíduo na execução do seu trabalho.  

O modelo explicativo descrito abaixo constitui um processo de interação entre agente 

estressor e ambiente de trabalho a partir das variáveis descritas na figura 04, compondo um 

sistema dinâmico.   

 

Figura 5: Modelo explicativo do estresse ocupacional 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Estresse em Profissionais de Saúde: 
Mudanças Estrutura da Psicológica 

Mudanças de Ordem física 
Mudanças dos Comportamentos 

Sociais 

Conseqüências de 
estresse: 

Individuo 
Família e saúde 

Trabalho 
Organizacional 

 
 

Fatores sócio 
demográficos: 

Sexo  
Idade 
Estado civil 
Nível de escolaridade 
Profissão  
Nível do Salário 
mínimo 
Tempo da organização  
 

Fatores Antecedentes: 
 Pessoais 
 Trabalho 

Organização 

Estratégias de 
enfrentamento (Coping)  



 46 

2.3.1 Estratégia	  de	  enfrentamento	  (coping).	  	  
 

Coping é uma variável que explica o processo dinâmico de avaliação do nível de 

estresse e as estratégias de lidar com o agente estressor diante de uma situação de estresse. 

Conforme a definição indicada na teoria de coping no modelo transacional, a partir das idéias 

de Lazarus e Folkam (1994); Cox (1978, 1990); Cox e Mackay (1981);  coping é um estado 

psicológico negativo que envolve aspectos da cognição e da emoção. Quando o agente 

estressor está presente e a emoção não é controlada pelo indivíduo, conseqüentemente ocorre 

um desequilíbrio físico, psicológico e comportamental, afetando o indivíduo e também a 

organização onde ele atua. Além disso, um estudo realizado por Parkes (1986, citado por 

Tamayo e Tróccoli et al.,2003) ressalta que as relações interativas entre coping e o estresse no 

trabalho possuem efeito na saúde e no desempenho na organização.  

2.3.2 Conseqüências	  do	  estresse	  	  	  
 

As reações do estresse no organismo são respostas que descrevem reações naturais do 

corpo. Suas manifestações causam variadas reações negativas. Uma alta exigência de trabalho 

pode prejudicar a saúde e o bem-estar psicológico de uma pessoa.  

Pode-se dizer que a interação de cada indivíduo com o ambiente indica quais serão os 

recursos utilizados para enfrentar o estresse. Quando as exigências se tornam excessivas para 

o indivíduo, através da falta de experiências ou conhecimentos para lidar com uma situação de 

estresse, o corpo pode ser afetado, acarretando comprometimento dos aspectos físicos, 

mentais, comportamentais, intelectuais ou cognitivos do indivíduo.  

Os efeitos do estresse não se limitam apenas ao próprio indivíduo, mas podem afetar 

também a família e sua saúde, bem como acarretar mudanças na execução do trabalho, no 

grupo em que ele é executado e até mesmo na organização - prejudicada a partir da baixa 

qualidade do trabalho exercido pelo indivíduo. 
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2.3.3 Fatores	  Antecedentes	  do	  Estresse	  
 

Desde o início do mundo de trabalho existem preditores em que sempre baseiam o 

desempenho de uma organização, uma idéia introduzida pela teoria psicopatológica do 

trabalho de Christophe Dejours (1989) a partir do modelo taylorista. Nesse sentido, foram 

descritos pelo menos três fatores que geram o estresse ocupacional: 

2.3.3.1 Fator	  Pessoal	  
 

Cada indivíduo é identificado no contexto do trabalho como o trabalhador, diferindo, 

contudo, em aspectos como cognição, emoção, personalidade, além da ocupação que esse 

indivíduo possui dentro da empresa (Super e Bohn, 1980). Assim sendo, é preciso investigar 

se as diferenças existentes entre pessoas alocadas em ocupações distintas são uma causa ou 

uma conseqüência do trabalho realizado.  

Existe uma relação entre o trabalhador e seu trabalho, constituindo componentes 

indistintos um do outro. Quando o trabalhador está realizando um trabalho, ele está pensando 

em como utilizar sua capacidade psicológica e psicomotora para realizar a tarefa sem 

provocar um desgaste de energia. Esse argumento fere os pressupostos do Taylorismo, 

afirmando que “o trabalhador não chega ao seu trabalho como uma máquina nova; ele é uma 

pessoa, que se caracteriza por certa qualidade de suas aspirações, de seus desejos, de suas 

motivações e de suas necessidades psicológicas” (Dejours, 1989; citado por Matos et al., 

2006). Se seu desejo é atendido devidamente, é gerado um bem-estar psíquico; se, ao 

contrário, não ocorre um cumprimento mínimo de seus desejos, não será gerado um bem-estar 

psíquico. 

De acordo com isso, se existe um desequilíbrio, o trabalhador estará vulnerável ao 

sofrimento e à doença. Se ele vivencia um aumento da carga psíquica, seguido por uma 
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intensa fadiga, caracteriza-se o estresse. As conseqüências serão a presenças de conflitos 

interpessoais, a falta de comunicação e a falta de perspectiva de crescimento na carreira.    

2.3.3.2 Fator	  Trabalho	  
 

O trabalho não somente gera lucro para quem dele precisa, mas pode ocasionar 

prejuízos à saúde, sendo uma das causas de doenças, acidentes, podendo até mesmo 

representar um risco de vida. Isso se torna ainda mais verdadeiro quando é exigido do 

trabalhador que realize a curto prazo uma determinada tarefa que necessita de um prazo longo 

para ser realizada, gerando desgaste na força física, envolvendo também aspectos emocionais.  

2.3.3.3 Fator	  Organização	  	  	  
 

A psicopatologia do trabalho considera a organização não como o resultado de uma 

definição técnica, mas como uma relação social de trabalho que se constitui especificamente a 

partir da questão de como o trabalho deve ser executado. Nesse sentido, numa organização 

burocrática, segundo o modelo de Taylor e Fayol (citado por Matos et al., 2006) possui como 

papel, como num ciclo de vida, nascer, desenvolver-se, tornar-se adulto, e morrer. 

Quando as organizações estabelecem exigências maiores que as capacidades dos 

indivíduos ou algo alheio a suas experiências profissionais, a ocorrência do estresse pode 

aumentar naquele contexto, a partir de um desequilíbrio entre exigências de trabalho e 

capacidades pessoais. Além do exercício de tarefas alheias ao cargo ocupado, faltam os 

equipamentos necessários para a execução de certas tarefas nas organizações. Quanto mais a 

organização segue um modelo burocrático, mais numerosas serão as fontes geradoras de 

estresse no trabalho.  

2.3.3.4 Fatores	  Sócio-‐demográficos	  	  
 



 49 

As características sócio-demográficas são consideradas variáveis que têm grande 

poder de influenciar todos os modelos de estresse ocupacional devido tanto aos fatores que 

fazem referência direta ao trabalho quanto àqueles que não o fazem. (Kagan e Levi, 1974; 

Warr, 1980). Diferentes características demográficas e sociais prescrevem resultados 

diferentes quanto ao enfrentamento do estresse. As diferentes características 

sociodemográficas e individuais são essenciais no mundo do trabalho, porque os conceitos de 

psicologia dizem que os fatores sociodemográficos são aspectos importantes da epidemiologia 

do estresse (Payne e Fletcher, 1983).  

Cooper e Marshall, 1976; Schuler, 1982; Medalie, 1985; citado por Fletcher, 1992 

salientam que fatores sociodemográficos, tais como sexo, idade, estado civil, sistema de 

família e os outros fatores demográficos sociais são considerados variáveis importantes de 

influência à incidência de doenças e riscos de estresse.     

 Os cientistas sociais e das ciências humanas consideram que as características 

sociodemográficas são aspectos importantes do desenvolvimento sócio-profissional do 

indivíduo, a saber: motivação para o trabalho; capacidade de adaptação a mudanças no 

ambiente de trabalho; criatividade e vontade de inovar ou de aceitar qualquer mudança na 

organização (Martins, 2004).  

2.4 Método	  
 

Serão descritos alguns dos principais aspectos referentes à realização da pesquisa que 

embasa esta dissertação. Em primeiro lugar, a amostra será descrita brevemente. Depois, o 

instrumento será caracterizado, bem como os procedimentos de coleta e de análise dos dados. 

Pretende-se, dessa forma, esclarecer as estratégias metodológicas adotadas para os objetivos 

do estudo em questão.  

2.4.1 Amostra	  
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Amostra é descrita como os sujeitos que representam uma parte da população, 

fornecendo informações de acordo com os dados investigados. Para esta pesquisa, foram 

definidos como participantes a serem entrevistados 40 gestores de saúde, dos quais 20 

gestores da Secretaria Municipal de Saúde do Estado da Bahia em Salvador e 20 pessoas 

representando o Ministério da Saúde do Timor Leste.  

2.4.2 Instrumento	  de	  coleta	  de	  dados	  
 

O questionário para coleta de dados foi construído pelo pesquisador com base na 

teoria de estresse organizacional, sendo adotados os modelos de questões de Cooper (1993), 

Fernandes (1997), Lipp (1998), França e Rodrigues (1999). O instrumento para mensurar a 

variável de estratégias de enfrentamento do estresse adotado foi a escala de Pinheiro e 

Tróccoli et al., (2003). Os questionários foram agrupados em duas partes: a primeira parte 

tinha como objetivo investigar os sinais de estresse ocupacional e era composta por 7 

questões, dentre as quais 1 questão referia-se ao enfrentamento do estresse e utilizou-se a 

escala de Pinheiro e Tróccoli et. al. (2003) , 2 questões  eram abertas (características de um 

trabalhador com estresse e ações para minimizar o estresse na equipe), e os participantes 

deveriam evocar livremente as respostas,; e 3 questões eram fechadas, com uma escala Likert 

de 5 pontos (características de estresse, fatores que geram estresse, conseqüências do estresse 

no trabalho) e, 1 questão escala de avaliação do nível de estresse pessoal e da equipe de 

trabalho. A segunda parte era composta pelos dados sociodemográficos, subdivididos em 7 

questões, das quais 5 questões abertas investigavam dados como sexo, idade, renda, ocupação 

e tempo na organização, enquanto  2 questões fechadas, do tipo múltipla escolha, coletavam 

dados referentes ao estado civil e escolaridade. 

2.4.3 Procedimento	  de	  coleta	  de	  dados	  
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 A coleta de dados em Salvador foi realizada do dia 15 ao dia 31 de Outubro de 

2008, após o despacho da solicitação de pesquisa do Gabinete do Secretário Municipal da 

Saúde (ofício GAB no: 1478⁄2008). Foram distribuídos 75 exemplares do questionário pelo 

pesquisador e por três gestores da divisão de apoio e recursos humanos, tendo sido devolvidos 

20 questionários preenchidos. Com o objetivo de extrair mais informações desta amostra, 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, na divisão de recursos humanos com 3 

gestores e 1 gestor da divisão informação dos dados. Adicionalmente, foram realizadas 

observações das rotinas no local de trabalho durante o período da circulação de questionários, 

para analisar a execução direita tarefa, as condições de trabalho e as atividades cotidianas 

atuais nas organizações.  

Os dados do Timor Leste foram coletados via email. A cada respondente foram 

enviados 2 questionários dos quais 1 exemplar em língua portuguesa e, 1 exemplar em língua 

‘Bahasa Indonésia’ traduzidos pelo autor. Os questionários foram enviados no dia 7 de 

Outubro de 2008 para 50 respondentes e foram preenchidos e devolvidos ao pesquisador 20 

na língua Tetúm (língua nacional de Timor Leste) e Bahasa Indonésia, sendo posteriormente 

traduzidos para o português pelo pesquisador.  

2.4.4 Procedimento	  de	  análise	  dos	  dados	  
  

Para analisar os dados e testar as hipóteses especificadas nesta proposta, a pesquisa 

optou pela análise estatística descritiva e quantitativa. O processo de análise dos dados teve 

como suporte o programa Pacote Estatísticos para as Ciências Sociais (SPSS – Statistical 

Package for the Social Sciences), versão 15.00 para Windows e o programa Microsoft Office 

Excel 2007. As análises propostas neste projeto foram:  

- Caracterização da amostra: dados sóciodemograficos apresentados em freqüência e 

percentual válido para cada variável definida nos questionários.  
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- Descrição dos dados quantitativos e comparação entre as amostras do Brasil e Timor Leste 

(indicadores de estresse, fatores que geram estresse, conseqüências do estresse, nível de 

estresse pessoal e na equipe e enfrentamento do estresse): descrição da média e desvio padrão 

para cada escala aplicada e realização do teste t a fim de averiguar se há diferenças 

significativas entre os grupos pesquisados (p<.05). Mapas cognitivos (características de um 

trabalhador com estresse e ações para minimizar o estresse): categorização das respostas das 

questões abertas e análise quanto à ordem e freqüência de evocação na amostra.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar os resultados da análise dos dados 

coletados e discutir estes resultados com a literatura que discorre sobre estresse ocupacional. 

Em um primeiro momento, serão descritos os dados de caracterização da amostra, visando 

identificar o contexto no qual os dados foram coletados, delimitando assim a possibilidade de 

generalização destes resultados. Em seguida, serão analisados variáveis como características 

do estresse ocupacional, fatores geradores de estresse, conseqüências do estresse no trabalho e 

estratégias de enfrentamento do estresse ocupacional na amostra do Brasil e do Timor Leste. 

As respostas abertas do questionário foram analisadas sob a perspectiva dos mapas cognitivos. 

Estas questões tinham como objetivo investigar percepções, idéias e opiniões a respeito das 

características de um trabalhador com estresse ocupacional e quais as estratégias que cada 

indivíduo utilizava no manejo do estresse. 

3.1 ANALISE	  DESCRITIVA	  DOS	  DADOS	  SOCIODEMOGRÁFICOS	  
 

Tabela 2: Distribuição dos dados por nação 

 

NAÇÃO	   Frequência	  	   Percentual	  	  	  

Brasil	   20	   50	  

Timor	  Leste	   20	   50	  
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Tabela 3: Distribuição dos dados por sexo 

 

SEXO	  
BRASIL	   TIMOR	  LESTE	  

Frequência	   Percentual	  	  	   Frequência	   Percentual	  	  	  

Masculino	   6	   30	   15	   75	  

Feminino	   14	   70	   5	   25	  

 

A presente pesquisa foi composta por uma amostra de 40 participantes, sendo 20 

brasileiros e 20 timorenses que trabalham em setores de saúde nestes países. No Brasil, a 

maior parte da amostra foi composta por sujeitos do sexo feminino (70%), enquanto no Timor 

Leste a maioria dos participantes era do sexo masculino (75%). 

 

Tabela 4: Distribuição dos dados por idade 

IDADE	  
Brasil	   Timor	  Leste	  

Frequência	   Percentual	  	  	   Frequência.	   Percentual	  	  	  

Menor	  ou	  igual	  a	  25	   11	   55	   1	   5	  

Entre	  26	  e	  35	  anos	   4	   20	   10	   50	  

Entre	  36	  e	  45	  anos	   3	   10	   7	   35	  

Maior	  que	  45	  anos	   2	   15	   2	   10	  
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Tabela 5: Distribuição dos dados por estado civil 

ESTADO	  CIVIL	  
Brasil	   Timor	  Leste	  

Frequência	   Percentual	  	  	   Frequência	   Percentual	  	  	  

Solteiro	   12	   60	   1	   5	  

Casado	   4	   20	   15	   75	  

Viúvo	   0	   0	   1	   5	  

Desquitado	   0	   0	   1	   5	  

Outro	   4	   20	   2	   10	  

 

No que se refere à idade dos participantes, no Brasil observa-se a predominância de 

sujeitos com a idade inferior a 25 anos (55%), seguido daqueles que possuem entre 26 e 35 

anos (20%). Já no Timor Leste, a maior parte dos sujeitos situa-se entre 26 e 35 anos (50%) e 

entre 36 e 45 anos (35%). Em relação ao estado civil da amostra, os dados indicam que no 

Brasil, houve uma predominância de solteiros (60%), enquanto no Timor Leste grande parte 

da amostra era casada (75%). 
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Tabela 6: Distribuição dos dados por grau de escolaridade 

GRAU	  DE	  ESCOLARIDADE	   Frequência	  	   Percentual	  	  	  

BRASIL	  

Médio	  incompleto	   1	   5	  

Médio	  completo	   11	   55	  

Superior	  incompleto	   3	   15	  

Superior	  completo	   3	   15	  

Pós-‐graduado	   2	   10	  

TIMOR	  LESTE	  

Secundário	   4	   20	  

Diploma	  I	   2	   10	  

Diploma	  III	   7	   35	  

Graduação	  	   7	   35	  

 

Tabela 7: Distribuição dos dados por renda 

RENDA	   Frequência	  	   Percentual	  	  	  

BRASIL	  

De	  R$400,00	  a	  R$	  600,00	   8	   47	  

De	  R$601,00	  a	  R$	  800,00	   4	   23	  

De	  R$801,00	  a	  R$	  1000,	   3	   18	  

Igual	  ou	  mais	  que	  R$1000,00	   2	   12	  

TIMOR	  LESTE	  

De	  U$100,00	  a	  U$200,00	   14	   70	  

De	  U$201,00	  a	  U$300,00	   6	   30	  
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Em relação à escolaridade e renda, os dados serão descritos mantendo a nomenclatura 

utilizada nos dois países, posto que o sistema educacional e a moeda corrente destes países 

são distintos, o que inviabiliza uma comparação entre estas amostras. Assim, no Brasil, a 

maioria dos participantes possui o ensino médio completo (55%), seguidos de sujeitos que 

possuem nível superior completo (15%) ou que ainda não completaram esta graduação (15%). 

No Timor Leste, a maior parte da amostra concentra-se em Diploma III (35%) e Graduação 

(35%). No que se refere à renda nestes países, observa-se que no Brasil a maioria dos 

participantes possui uma renda mensal entre R$ 400,00 e R$ 600,00 (47%), seguido de 

R$601,00 a R$ 800,00 (23%). No Timor Leste 70% da amostra tem renda entre U$100,00 a 

U$200,00 e 30% entre U$201,00 a U$300,00. 

 

Tabela 8: Distribuição dos dados por profissão ⁄ ocupação  

PROFISSÃO	  ⁄	  

OCUPAÇÃO	  

Brasil	   Timor	  Leste	  

Frequência	   Percentual	  	  	   Frequência	   Percentual	  	  	  

Profissionais	  de	  saúde	  	   1	   5	   11	   55	  

Administrativo	   12	   63	   8	   40	  

Pessoal	  de	  apoio	   6	   32	   1	   5	  

 

Tabela 9: Distribuição dos dados por tempo na organização  

TEMPO	  NA	  

ORGANIZAÇÃO	  

Brasil	   Timor	  Leste	  

Frequência	   Percentual	  	  	   Frequência	   Percentual	  	  	  

Menos	  que	  1	  ano	   7	   35	   0	   0	  

De	  1	  a	  5	  anos	   6	   30	   13	   65	  

De	  6	  a	  10	  anos	  	   5	   25	   4	   20	  
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Mais	  que	  10	  anos	  	   2	   10	   3	   15	  

  

No que tange a ocupação / profissão dos participantes desta amostra, destaca-se no 

Brasil o pessoal envolvido com atividades administrativas (63%), seguidos do pessoal de 

apoio (32%) e por fim profissionais de saúde (5%). Já no Timor Leste, a maior parte dos 

sujeitos são profissionais de saúde (55%), seguidos daqueles que executam atividades 

administrativas (40%) e finalmente pessoal de apoio (5%).  

Em relação ao tempo de serviço na organização, observa-se que no Brasil 35% da 

amostra tem menos de um ano de serviço e 30% tem entre 1 e 5 anos. No Timor Leste, por 

sua vez, a maioria dos respondentes possui entre 1 e 5 anos de serviço na organização (65%). 

3.2 PRINCIPAIS	  RESULTADOS	  DAS	  ANÁLISES	  QUANTITATIVAS	  
 

Com o objetivo de identificar diferenças na percepção das características de um 

trabalhador com estresse na amostra brasileira e do Timor Leste, foi apresentado aos 

respondentes uma série de indicadores referentes à estrutura psicológica (conflitos internos, 

perda de senso de humor, dificuldade de concentração, etc); mudanças de ordem física 

(enxaqueca, espasmos e tensões musculares, etc) e mudanças no comportamento social 

(agressividade ou irritabilidade, perda do prazer de trabalhar, etc) e foi solicitado que eles 

indicassem quais destes itens são mais frequentemente observados entre os profissionais de 

saúde. 

A tabela e gráfico apresentados abaixo descrevem o resultado encontrado nesta 

amostra. 
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Tabela 10: Distribuição dos dados por características do estresse  

	  

CARACTERÍSTICAS	  DO	  ESTRESSE	  

Brasil	   Timor	  Leste	  
Teste	  t	   Sig.	  

Media	   DP	   Média	   DP	  

Individuais	  	  ⁄	  Estrutura	  psicológica	   2,9	   0,74	   3	   0,81	   -‐,271	   ,789	  

Mudanças	  de	  ordem	  Física	   2,7	   0,94	   2,9	   0,68	   -‐,717	   ,482	  

Mudanças	  dos	  comportamentos	  sociais	   3,1	   1,06	   3	   0,85	   ,71	   ,486	  

 

 

 

Figura 6: Caracteristicas de estresse  

 
A tabela 9 relata as características do estresse que são mais frequentemente observadas 

entre profissionais de saúde, assim citadas pelos respondentes da pesquisa. As respostas 

variavam de acordo com uma escala de 1 a 5, na qual 1 referia-se a “nunca observadas” e 5 a 

“muito frequentemente observadas”, conforme exposto no instrumento, em anexo. As médias 

e desvios padrões correspondentes a cada grupo que compôs a amostra investigada (Brasil e 

Timor Leste) encontram-se descritos na tabela acima. A diferença entre as médias dos dois 

grupos foi avaliada através do Teste t, realizado no programa Statistical Package for Social 
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Science (SPSS), cujos resultados e significâncias correspondentes também se encontram 

descritos na tabela. 

A partir dos resultados expostos, é possível observar que não houve diferenças 

significativas entre a amostra do Brasil e a amostra do Timor Leste.  Todas as características 

sugeridas foram apontadas como raramente observadas ou poucas vezes observadas.  

A tabela 10 corresponde aos fatores geradores de estresse ocupacional, segundo a 

avaliação feita pelos respondentes através de uma escala de 1 a 5, na qual 1 indicava total 

discordância com a questão e 5 total concordância com a afirmativa do instrumento. Os 

indicadores que compuseram essa questão foram: “fatores pessoais” (falta de perspectiva de 

crescimento na carreira, presença de conflitos interpessoais com a chefia), “fatores referentes 

ao trabalho” (ritmo de trabalho muito rápido, excesso de responsabilidades no trabalho) e 

“fatores que fazem menção à organização empregadora” (falta de equipamentos necessários 

ao trabalho, prazos curtos para cumprir ordens). As médias correspondentes à amostra do 

Brasil e do Timor Leste, bem como os desvios padrões e o resultados apontados pelo Teste t 

indicam que não houve diferença significativa entre as respostas emitidas pelos sujeitos dos 

dois países. No geral, os sujeitos nem concordam nem discordam com os fatores geradores de 

estresse ocupacional sugeridos ou concordam apenas parcialmente com eles.  

 

Tabela 11: Distribuição dos dados por fatores geradores de estresse 

FATORES	  GERADORES	  DE	  

ESTRESSE	  

Brasil	   Timor	  Leste	  
Teste	  t	   Sig.	  

Media	   DP	   Media	   DP	  

Pessoais	   3,5	   1,10	   3,4	   0,72	   ,356	   ,725	  

Trabalho	   3,4	   0,99	   3,6	   0,66	   -‐,836	   ,413	  

Organização	   3,6	   1,01	   3,1	   0,65	   1,630	   ,118	  
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 Figura 7: Fatores geradores de estresse  

 

O gráfico 11 diz respeito às principais conseqüências do estresse ocupacional, de 

acordo com os indicadores: “indivíduo” (insatisfação no trabalho, dificuldade de tomar 

decisões), “família e saúde” (danos físicos e psicológicos, dificuldade em assumir os cuidados 

cm a família), “trabalho” (falta de motivação para o trabalho, absenteísmo crescente no 

trabalho) e “organização” (prejuízos para o desempenho da missão da organização, queda na 

qualidade de vida no trabalho). A escala utilizada variou entre 1 a 5 pontos, sendo 1 referente 

a discordo totalmente e 5 a concordo muito. Mais uma vez, as médias observadas para a 

amostra do Brasil e para a amostra do Timor Leste foram semelhantes, o que se confirmou 

com a realização do Teste t. Para todos os indicadores e para os grupos dos dois países, as 

respostas variaram entre “nem concordo nem discordo” e “concordo em parte”. 
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Tabela 12: Distribuição dos dados por principais conseqüências do estresse no trabalho 

PRINCIPAIS	  CONSEQÜÊNCIAS	  

DO	  ESTRESSE	  

Brasil	   Timor	  Leste	  
Teste	  t	   Sig.	  

Media	   DP	   Media	   DP	  

Individuo	   3,3	   0,81	   3	   0,81	   1,63	   ,119	  

Família	  e	  Saúde	   3,2	   1,06	   3,5	   0,80	   -‐,854	   ,404	  

Trabalho	   3,5	   1,19	   3,3	   0,65	   ,768	   ,452	  

Organização	   3,5	   1,30	   3,5	   0,86	   -‐,17	   ,867	  

 

 

 

 Figura 8: Principais consequências do estresse  no trabalho 

 

A tabela 12, seguida do gráfico 4, representa a avaliação dos respondentes quanto ao 

nível de estresse no trabalho – tanto o estresse pessoal quanto o nível de estresse dos 

indivíduos que compõem a equipe que os respondentes da pesquisa gerenciam. As respostas 

variaram entre “baixo” a “moderado”, de acordo com a escala para esta questão, que variou de 

0 a 4 pontos (no qual 0 fazia referência a “muito baixo” e 4 “muito alto”).  Observou-se que o 
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Teste t não identificou diferenças significativas entre o grupo do Brasil e o grupo do Timor 

Leste. 

Tabela 13: Distribuição dos dados por avaliação do nível de estresse  

NÍVEL	  DE	  ESTRESSE	  
Brasil	   Timor	  Leste	  

Teste	  t	   Sig.	  
Media	   DP	   Média	   DP	  

Nível	  de	  estresse	  próprio	   1,8	   1,29	   2,4	   1,27	   -‐2,221	   ,39	  

Nível	  de	  estresse	  da	  equipe	   1,7	   0,86	   2,3	   1,16	   -‐1,814	   ,086	  

 

 

 Figura 9: Avaliação do nível do estresse   

 

A tabela 13, em complemento ao gráfico 5, indica as respostas emitidas pelos sujeitos 

da pesquisa de acordo as atitudes tomadas diante de um problema que gera estresse no 

trabalho. A escala adotada foi extraída de Pinheiro et. al. (2003) e os indicadores que 

caracterizam as atitudes do sujeito perante uma situação de estresse, segundo esta escala, são 

“manejo”, “controle” e “esquiva”. Para os indicadores “manejo” e “esquiva”, as respostas, 

tanto da amostra do Brasil quanto da amostra do Timor Leste, variaram entre “raramente faço 

isso” e “às vezes faço isso”, de acordo com a escala adotada para a questão, que variou de 1 a 

5 pontos (sendo 1 indicador de “nunca faço isso” e 5 de “sempre faço isso”). Já para o 
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indicador “controle”, a amostra brasileira pontuou uma resposta entre “às vezes faço isso” e 

“freqüentemente faço isso”, enquanto que as respostas emitidas pela amostra do Timor Leste 

localizaram-se entre “raramente faço isso” e “às vezes faço isso”. De acordo com o Teste t, 

essa foi a única diferença encontrada dentre as análises dos dados quantitativos aqui citadas, 

no que se refere ao grupo do Brasil e ao grupo do Timor Leste. Desse modo, a análise dos 

dados indicou que a amostra brasileira tem mais atitudes de controle quando depara-se com 

uma situação de estresse, enquanto a amostra do Timor Leste teve um indicador discreto de 

ter mais atitudes de manejo do estresse.  

 

Tabela 14: Distribuição dos dados por estratégias de enfrentamento de estresse  

ESTRATÉGIAS	  DE	  

ENFRENTAMENTO	  

Brasil	   Timor	  Leste	  
Teste	  t	   Sig.	  

Média	   DP	   Média	   DP	  

Manejo	   2,5	   0,56	   2,7	   0,82	   -‐,738	   ,469	  

Controle	   3,4	   0,76	   2,6	   0,81	   3,05	   ,007	  

Esquiva	   2,6	   0,96	   2,4	   0,60	   ,651	   ,523	  

	  

 

 Figura 10:  Estratégias de enfrentamento do estresse   
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3.3 ANÁLISE	  DOS	  MAPAS	  COGNITIVOS	  	  
 

As tabelas e as representações gráficas a seguir referem-se às respostas emitidas pelas 

duas amostras, a do Brasil e a do Timor Leste, sobre quais são as características apresentadas 

por um trabalhador com estresse ocupacional e quais são as ações adotadas para diminuir esse 

estresse na equipe de trabalho. Foram sugeridas um número total de cinco respostas, 

posteriormente categorizadas e analisadas segundo sua freqüência e ordem de evocação. As 

análises foram feitas através do SPSS e do Excel.  

As respostas emitidas pelos participantes da pesquisa foram agrupadas em categorias 

que representassem as evocações citadas. Após cada idéia ter sido classificada em uma das 

categorias criadas, duas análises foram consideradas para estabelecer a importância de cada 

uma dessas evocações. A primeira diz respeito à freqüência com que cada categoria aparecia 

no grupo de respondentes, ou seja, o número de vezes em que esta foi citada e a segunda foi 

identificar a ordem de evocação de cada uma dessas idéias na fala dos sujeitos. O 

procedimento adotado justifica-se na medida em que tanto a quantidade de vezes em que a 

categoria é citada quanto a ordem de evocação desta são indicadores da força de determinada 

evocação para a amostra. 

Assim sendo, as categorias mais importantes e representativas dos conteúdos 

relacionados às características de um trabalhador com estresse e ações empreendidas para 

minimizar o estresse na equipe de trabalho foram identificadas a partir do cruzamento entre a 

freqüência e a ordem de evocação destas.  
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Figura 11: Mapa cognitivo das características de trabalhadores com estresse segundo a amostra do Brasil 

 

 

O mapa cognitivo exposto acima diz respeito à amostra do Brasil e está dividido em 

04 quadrantes, dentre os quais temos no núcleo central (quadrante inferior esquerdo) as 

categorias evocadas em primeiro lugar e com maior freqüência, no sistema periférico 

(quadrante inferior direito e superior esquerdo) observa-se as evocações pouco citadas, mas 

com alta ordem de evocação ou as evocações muito citadas porém com ordem de evocação 

inferior às do núcleo central e por fim as categorias residuais (quadrante superior direito), as 

quais apareceram na amostra com força reduzida, na medida em que foram pouco citadas e 

com ordem de evocação inferior às categorias do núcleo central e sistema periférico. 

As características de trabalhadores com estresse ocupacional agrupadas no núcleo 

central são freqüentemente observadas em gestores de saúde na execução de suas tarefas. 

Considera-se que há uma influência dos cargos dos respondentes no surgimento e na 

intensidade do estresse ocupacional. Quando demandas excessivas interferem na elaboração 
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de uma tarefa dos gestores, é possível que comportamentos inadequados apareçam. Exemplos 

disso na amostra do Brasil são os comportamentos e estados afetivos de ansiedade, como 

perda de controle, falta de paciência e raiva. Exemplos de estados afetivos que caracterizam o 

mau humor são cara feia e déficit no humor. Quanto aos problemas neurológicos, é possível 

citar perda de memória, esquecimento e enxaqueca. Já o esgotamento emocional possui como 

algumas de suas características o desgaste de energia física, a apatia ou mesmo a depressão 

prolongada. Para as dificuldades de relacionamento, é possível citar a falta de 

companheirismo, problemas interpessoais, além de isolamento e conflitos com companheiros 

de trabalho.  

As respostas que compuseram o sistema periférico também são citadas como grandes 

características dos trabalhadores com estresse ocupacional, mas sua influência é menor que 

aquelas que compõem o núcleo central. Aqui, foram apontados problemas que fazem menção 

à relação com o trabalho, tais como falta de rendimento no trabalho, absenteísmo e falta de 

comprometimento com o trabalho. A dificuldade de concentração caracteriza-se por 

desconforto e falta de atenção no trabalho. Algumas outras respostas foram também citadas, 

sem que se enquadrassem em uma categoria específica; exemplos delas foram: sentimento de 

frustração e problemas particulares.  

Por fim, as características que compõem as categorias residuais são aquelas que 

foram citadas mais raramente, apresentando uma influência mais fraca ao desconforto ou ao 

bem-estar em saúde. Aqui, aparecem categorias tais como “esgotamento físico”, que tem 

como exemplo o cansaço excessivo, fadiga, sentimento de fraqueza e desgaste de energia 

física. Já os sintomas físicos generalizados ou difusos descrevem perda de peso, mal estar e 

tensões musculares. As disfunções do sono, por sua vez, remetem à insônia, sonolência ou 

alta frequência de pesadelos.  
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Figura 12: Mapa cognitivo das características de trabalhadores com estresse segundo a amostra do Timor 
Leste 

O mapa cognitivo 2 faz referência às características dos trabalhadores com estresse 

segundo a amostra do Timor Leste. Nesta amostra observamos que as categorias que se 

enquadraram no núcleo central (citadas com maior freqüência e em primeiro lugar pelos 

respondentes) foram dificuldade de relacionamento, como isolamento, discutir com pessoas 

do trabalho e conflitos; sintomas físicos generalizados / difusos, tais como incômodo, tensões 

musculares, mal estar; e comportamentos e estados afetivos de ansiedade, como por exemplo 

impaciência, irritabilidade, nervosismo, ansiedade. 

No sistema periférico, destaca-se o esgotamento emocional (falta de energia, 

desânimo), disfunções do sono (insônia, pesadelos), problemas gastrointestinais (dor de 

estômago, diarréia), problemas neurológicos (enxaqueca, esquecimento), mau humor (perda 

de humor, cara feia), esgotamento físico (sensação de fraqueza, desgaste de energia física), 

dificuldade de concentração (falta de atenção, desconcentração no trabalho) e outras 
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evocações que não se adequaram a nenhuma das categorias citadas, tais como dificuldades 

sexuais, beber bebidas alcoólicas, dentre outros. 

Dentre as categorias residuais, destacam-se os problemas cardíacos (coração 

acelerado, palpitação) e relação com o trabalho (baixa produtividade, falta de motivação no 

trabalho). 

Comparando os mapas cognitivos da amostra do Brasil e do Timor Leste, é possível 

verificar que existem duas características apresentadas por um trabalhador com estresse 

ocupacional que foram muito citadas nos dois países. Foram elas: comportamentos e estados 

afetivos de ansiedade e dificuldade de relacionamento. Outras características, conforme 

indicado pelas tabelas 14 e 15 e pelos mapas, apresentaram freqüências e ordens de evocação 

mais notadamente distintas.  

Segundo citado pela amostra do Timor Leste, os problemas gastrointestinais e 

cardíacos (dor de estômago, excesso de gases, diarréia, hipertensão arterial, dentre outros) 

caracterizam moderadamente o estresse ocupacional. É importante citar que essas mesmas 

características não foram identificadas pela amostra do Brasil. Assim uma possível diferença 

na identificação de características de estresse entre estes países pode ser a maior referência 

que o Timor Leste faz a sintomas corporais (específicos ou generalizados) decorrentes do 

estresse, enquanto no Brasil há maior ênfase a estados psicológicos, como esgotamento 

emocional e mau humor. 

Os resultados obtidos podem ser relacionados com a teoria de psicogenética 

construtivista, de John Piaget e Vygotsky (1962), que dizem ser a natureza do afeto 

decorrente da relação entre o ser humano com seu meio e a maneira como um indivíduo reage 

a tudo o que o cerca através de suas atividades cognitivas. No caso da ansiedade, por 

exemplo, há um fator antecedente causal. Uma prova disso é a ocorrência de estados afetivos 

e de ansiedade enquanto capacidades do homem sentir e expressar suas emoções e interesses 
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em relação à vida profissional. Sendo assim, os estados afetivos dos profissionais de saúde 

têm papel importante no comportamento baseado na inteligência, na tomada de decisão e no 

processo que constitui utilizar suas habilidades para produzir resultados.  

Do contrário, quando há desordens nos órgão internos do corpo devido à falta de 

sucesso na execução de uma tarefa, ocorrem reações fisiológicas a fim de neutralizar o 

desconforto decorrente de estados afetivos tais como agitação, tristeza, abatimento, depressão, 

pessimismo, irritação, preocupação e impaciência. Estes estados afetivos podem ser 

desencadeados por eventos externos e impactam os comportamentos dos indivíduos nas suas 

relações interpessoais de trabalho.  

 

 

Figura 13: Mapa cognitivo das ações para diminuir o estresse, segundo a amostra do Brasil 

As estratégias de ação para diminuir o estresse, citadas pela amostra da pesquisa, 

caracterizam-se por serem técnicas simples, de menor custo e consideradas as mais efetivas 

para assegurar o bem-estar em saúde. Conforme o resultado apontado no mapa 3, as técnicas 
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mais utilizadas pelos gestores da área de saúde no Brasil foram quatro. A primeira, “ignora o 

problema”, constitui um comportamento adaptativo a fim de evitar coisas e exemplos dessa 

estratégia são: não envolver-se com a situação que provoca problemas, não emitir muita 

opinião e permanecer à distância de discussões competitivas.  

Uma segunda ação para reduzir o estresse citada pelos respondentes foi a 

“reestruturação cognitiva”, que constitui uma maneira de buscar ver a situação que provoca o 

estresse a partir de outras perspectivas, de outras formas de pensar. Exemplos disso seria 

pensar positivamente, lembrar que o trabalho não é tudo na vida e adotar uma postura auto-

confiante.  

Uma terceira estratégia foi ainda citada: “buscar solucionar o problema”, a qual 

contém evocações tais como discutir o problema, verificar a causa do problema e discutir a 

solução do estresse. Aqui, há uma consonância com as idéias de Mintzberg (1978), que disse 

ser essa uma estratégia que se baseia em decisões passadas e tem como foco a elaboração de 

planos para o futuro. 

A última estratégia localizada no núcleo central é “reorganizar as tarefas do trabalho”. 

As ações que se enquadram nesse contexto são: organizar a equipe de trabalho para atuar com 

eficácia, modificar atividades de trabalho monótonas e convocar reuniões para fazer uma 

melhor distribuição de tarefas. A realização desse tipo de ação é concebida pelos respondentes 

como envolvendo também o uso do conhecimento cognitivo.  

Já as ações localizadas no sistema periférico foram: “ações de integração e melhoria 

da convivência do grupo” tais como busca de convivência menos conflituosa, promover 

atividades extra trabalho; “aconselhamento” com evocações referentes a conversar com o 

pessoal do trabalho, dar conselhos; “utilização de técnicas de relaxamento” como relaxamento 

dos músculos, técnicas de relaxamento; “cuidados com a saúde” a exemplo de controle da 

pressão arterial, dormir adequadamente e “atividades de lazer” tais como praia, passear no 
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shopping. Quanto à atividade de lazer, ela representa o uso do tempo livre para relaxar, sendo 

que a teoria da revolução industrial (Jacobson, 1938) disse ser o lazer a técnica conhecida 

como a mais utilizada no controle do estresse.   

Compondo as categorias residuais, verifica-se o “aumento da concentração nas tarefas 

de trabalho”, como pensar mais no trabalho, dar atenção extra ao planejamento, “prática de 

exercícios físicos”, a exemplo de fazer alongamento com colegas, praticar natação, além de 

outras respostas que não se enquadraram numa categoria específica (a exemplo da procura de 

uma situação diversa das citadas aqui, mas coerente com as predileções do indivíduo, como 

fumar um cigarro).  

 

Figura 14: Mapa cognitivo das ações para diminuir o estresse, segundo a amostra do Timor Leste 

 

A figura 4 faz referência às respostas emitidas pelos participantes do Timor Leste. 

Segundo esta representação gráfica, as ações mais empreendidas por estes sujeitos para 

minimizar o estresse na equipe de trabalho são aconselhamento às pessoas do trabalho (dar 

conselho a colegas, conversar), reestruturação cognitiva (pensar na família, pensar no estresse 



 73 

como um desafio) e diminuição do ritmo de trabalho (descanso um momento, tiro alguns dias 

para descansar). 

No sistema periférico, estão descritas as seguintes categorias: cuidados com a saúde 

(controle de peso, alimentação adequada), aumenta a concentração nas tarefas do trabalho 

(dar mais atenção ao trabalho, prioridade ao trabalho), ignora o problema (me desligo um 

pouco, faço distância para evitar conflitos), atividades de lazer (praia, recreação), reorganiza 

as tarefas do trabalho (organizo minhas tarefas, divido as tarefas), ações de integração e 

melhoria da convivência no grupo (programar integração dos funcionários, tornar ambiente de 

trabalho o mais agradável possível) e outros (fumar um cigarro). 

Dentre as categorias residuais, identifica-se prática de exercícios físicos (faço 

exercício físico regularmente), utiliza técnicas de relaxamento (respiro mais) e busca 

solucionar o problema (procuro juntamente com meus colegas a solução). 

Comparando o mapa 3 com o mapa 4, verifica-se que quatro técnicas foram 

identificadas como compondo o núcleo central da amostra brasileira: “ignora o problema”, 

“reestruturação cognitiva”, “busca solucionar o problema” e “reorganiza as tarefas no 

trabalho”. Já na amostra do Timor Leste, apenas três compuseram o núcleo central: 

“aconselhamento às pessoas do trabalho”, “reestruturação cognitiva” e “diminuição do ritmo 

de trabalho”.  

Um dado referente à comparação dos mapas 3 e 4 refere-se à existência da categoria 

reestruturação cognitiva no núcleo central em ambos as figuras, indicando assim ser essa uma 

ação comum e bastante empreendida entre os respondentes brasileiros e do Timor Leste. 

Além disso, percebe-se que no Brasil os participantes tanto têm ação de esquiva do problema 

(ignora o problema), como de enfrentamento deste (busca solucionar o problema e reorganiza 

as tarefas no trabalho). Já no Timor Leste, destaca-se a diminuição do ritmo de trabalho, 
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categoria que não foi citada na amostra brasileira, e a busca de apoio entre os colegas com 

ações de aconselhamento. 

Considerando as respostas emitidas pelos gestores do Brasil e do Timor Leste quanto à 

adoção de estratégias para diminuir o estresse, é pertinente considerar dois modelos dentre os 

demais que foram pesquisados neste estudo. 

O primeiro é o modelo da reestruturação cognitiva. Segundo Miles e Snow (1978) e 

Kirton (19766), o estilo cognitivo tem sido definido como diferenças individuais estáveis que 

indicam preferências por modos de obter, organizar e utilizar a informação na tomada de 

decisões. Quanto aos respondentes desta pesquisa, é possível dizer que, a fim de controlar o 

estresse, eles adotam como uma das estratégias principais a utilização de capacidades 

psicológicas, o que indica uma preferência por inovação. A estratégia defensiva, por sua vez, 

parece ser a mais atraente para indivíduos que preferem um estilo adaptativo de solução de 

problemas na sua vida profissional – esse é o modo como agem em caso de estresse.  

O segundo modelo é o das atividades de lazer. De acordo com Marcelino (1996), lazer 

é uma cultura vivenciada no tempo disponível e deve ser entendido no seu tempo mais amplo; 

disso, a produção de atividades são representações e valores de uma organização. Por outro 

lado, o tempo passou a ser objeto de discussão a partir dos movimentos pela diminuição da 

jornada de trabalho para o descanso, a participação em atividades sociais e a necessidade de 

diversão; houve ainda movimentos em prol da idéia de que com 8 horas de trabalho diário 

qualquer pessoa poderia sustentar-se, podendo fazer o que quisesse com o que restasse de seu 

tempo (Russel e Lafargue, 1936).   

Já o modelo que faz referência às técnicas de relaxamento, é necessário que ele seja 

considerado em relação aos diferentes sistemas que são adotados por cada organização. Isso 

porque das intervenções psicológicas e modificações comportamentais individuais para cuidar 
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da saúde no que se refere ao estresse, essa técnica foi apontada como a mais efetiva pelo 

fisiologista Jacobson (1938).  
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

  

Neste capítulo, pretende-se correlacionar os dados das análises realizadas com as 

hipóteses iniciais deste trabalho e os modelos explicativos existentes na literatura sobre o 

estresse ocupacional. 

A hipótese 1 fazia referência à existência de diferentes conceitos de estresse 

ocupacional entre a amostra do Brasil e do Timor Leste, na medida em que esperava-se que os 

participantes destes distintos países identificassem indicadores diferentes para aferir o estresse 

ocupacional. Em relação à análise dos dados quantitativos (escalas) não foi identificada 

nenhuma diferença significativa entre os grupos no que se refere aos indicadores e 

características de um trabalhador com estresse. Já na análise dos mapas cognitivos (questão 

aberta do instrumento) podemos citar que a amostra do Timor Leste fez muito mais referência 

a sintomas físicos do estresse como um indicador importante que a amostra do Brasil. No 

mapa do Timor Leste destacam-se categorias inexistentes no mapa do Brasil como 

“problemas gastrointestinais”, “problemas cardíacos”. Por outra parte, em ambos os mapas 

observamos uma forte referência a “comportamentos e estados afetivos de ansiedade” e 

“dificuldade de relacionamento” como indicadores importantes na identificação do estresse 

ocupacional em um trabalhador. 

A hipótese 2 deste trabalho indicava que haveria diferença entre os níveis de estresse 

pessoal e da equipe de trabalho de gestores do Brasil e do Timor Leste. Essa hipótese foi 

totalmente refutada, na medida em que os dados indicaram que não houve diferença 

significativa entre as amostras dos dois países e que em ambos o nível de estresse pessoal e da 

equipe de trabalho variou entre baixo e moderado. 
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Em relação à hipótese 3, a qual afirmava que haveria diferenças nos países quanto à 

utilização de estratégias para o manejo do estresse pessoal e na equipe de trabalho, é 

importante salientar que no que se refere aos dados quantitativos (escalas) foi identificado 

uma diferença significativa entre estes grupos, quanto à maior utilização pela amostra do 

Brasil do “controle” para manejar o estresse (escala de Pinheiro, a qual contem os 

indicadores: manejo, controle e esquiva). Em relação às respostas abertas representadas nos 

mapas cognitivos, esse dado pode ser corroborado na medida em que encontramos no núcleo 

central ações como busca solucionar o problema e reorganiza as tarefas do trabalho, as quais 

podemos enquadrar como formas de agir condizentes com uma tentativa de ter maior controle 

sobre a situação. Estes dados estão em consonância com a teoria proposta por Karasek (1979), 

que afirma que a demanda psicológica e o grau de controle do sujeito possuem um efeito 

sinérgico, pois quando há alta demanda e baixo controle o risco potencial de surgimento do 

estresse é alto, por outra parte, quando há alta demanda, mas também alto grau de controle 

ocorre uma motivação para o desenvolvimento no trabalho. 

Por outro lado, há também no núcleo central a ação ignora o problema, a qual seria 

uma ação de esquiva o que demonstra que uma investigação mais acurada seria necessária 

para a realização de afirmações mais conclusivas sobre esta amostra. Um dado interessante é 

que nas duas amostras destaca-se no núcleo central a categoria reestruturação cognitiva, como 

uma ação bastante utilizada para diminuir o estresse no ambiente de trabalho, indicando assim 

que os participantes da amostra tendem a utilizar estratégias individuais para lidar com o 

estresse, com poucas ações de mobilização coletiva para minimizar a presença deste nos 

espaços de trabalho. Importante destacar, porém, que no Timor Leste ações de 

aconselhamento aos colegas de trabalho foram fortemente evocadas, bem como a diminuição 

do ritmo de trabalho, a qual foi uma categoria inexistente no mapa cognitivo da amostra do 

Brasil. De acordo com o INSSO (Instituto Nacional para a Segurança da Saúde Ocupacional) 
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em nível preventivo secundário, os itens comunicação e ambiente social e relações 

interpessoais são aspectos importantes para a manutenção do bem-estar do trabalhador. Os 

dados encontrados corroboram esta recomendação, uma vez que ações de aconselhamento e 

apoio aos colegas de trabalho emergiram com bastante força na representação da amostra do 

Timor Leste em referência a estratégias para diminuir o estresse na equipe de trabalho. 

De acordo com Lipp et. al. (1998) algumas ações recomendadas como medida 

preventiva primária ao estresse são prática de exercícios físicos, relaxamento e controle da 

alimentação. Observamos que tanto no mapa cognitivo da amostra do Brasil quanto na do 

Timor Leste estes itens (exercício físico, técnicas de relaxamento e cuidados com a saúde) 

aparecem no sistema periférico ou em categorias residuais, indicando assim que os sujeitos 

ainda não vislumbram a execução de ações preventivas no que se refere ao estresse 

ocupacional. 

Por fim, torna-se importante salientar as limitações no que se refere à generalizações 

dos resultados deste estudo, tendo em vista o número reduzido da amostra, as características 

peculiares de cada grupo (descritas na caracterização da amostra) e a ausência de validação do 

instrumento aplicado, com exceção da escala de Pinheiro et. al. (2003), a qual por sua vez 

teve alguns itens excluídos. 

Corrobora-se, portanto, a necessidade de estudos adicionais envolvendo estes países a 

fim de investigar de forma mais apurada as variáveis levantadas e propostas neste estudo, 

enriquecendo assim ainda mais o campo de investigação sobre o estresse ocupacional entre 

gestores da área de saúde. 
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ANEXOS 


