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RESUMO: A saúde dos trabalhadores está intimamente ligada ao seu local de trabalho, 

a falta de ações laborais o excesso de atividades e a busca constante por metas e 

desafios levam aos colaboradores a um estresse ocupacional, comum nos dias de hoje. 

O ramo de atividade pesquisado é muito estressante, podendo levar danos a todo um 

sistema caso não seja realizado algo para melhorar o ambiente de trabalho e reconhecer 

as patologias que estão relacionadas ao estresse ocupacional, neste universo a presença 

do profissional de enfermagem é de extrema importância, porque ele detém todo um 

conhecimento técnico científico para elaborar ações dentro das empresas e capacidade 

de reconhecer dentro de uma Unidade Básica de Saúde, as queixas relacionadas ao 

estresse e com isso fazer investigação, atribuindo a sua atividade uma importante ação 

de saúde pública. 
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ABSTRACT: The health of workers is closely linked to their workplace, the lack of 

labor actions, the excess of activities and the constant search for goals and challenges 

lead employees to an occupational stress common today. The field of activity 

researched is very stressful and can lead to damage to a whole system if something is 

not done to improve the work environment and recognize the pathologies that are 

related to occupational stress, in this universe the presence of the nursing professional is 

of extreme importance , because it has all the scientific technical knowledge to elaborate 

actions within the companies and the capacity to recognize within a Basic Health Unit 

the complaints related to stress and with that to do research, attributing to its activity an 

important action of public health. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A caracterização do Ministério da Saúde a denominação de “trabalhador é toda 

pessoa que exerça uma atividade de trabalho, independentemente de estar inserido no 

mercado formal ou informal de trabalho, inclusive na forma de trabalho familiar e/ou 

doméstico” (BRASIL, 2001). 

A saúde dos trabalhadores está intimamente ligada ao seu local de trabalho, a 

falta de ações laborais o excesso de atividades e a busca constante por metas e desafios 

levam aos colaboradores a um estresse ocupacional, comum nos dias de hoje. Este por 

sua vez acaba desencadeando uma cascata de problemas, que muitas das vezes levam o 

colaborador a um desgaste físico, psíquico e social (FERRAZ, 2014). 

As empresas nos dias atuais em busca da eficiência e metas faz com que 

apareçam diversas situações, “o conflito trabalho-família reduz significativamente a 

satisfação no trabalho e na vida, afetando de modo dramático a criatividade e a 

produtividade da classe gerencial e diretiva de uma empresa” (LIPP, 2016). 

De acordo com Lipp (2005) tudo o que afeta a o desenvolvimento do cidadão no 

âmbito de seu crescimento profissional como pessoal e familiar é fator gerador de 

estresse. 

 O estresse ocupacional no modo de vida atual tornou-se uma importante fonte de 

preocupação e é reconhecido como um dos riscos mais sérios ao bem-estar psicossocial 

do indivíduo. Várias pesquisas descrevem a complexidade do tema e a necessidade de 

outros estudos sobre a etiologia do problema. O estresse relacionado ao trabalho coloca 

em risco a saúde dos membros da organização e tem como consequências o 

desempenho ruim, baixo moral, alta rotatividade, absenteísmo e violência no local de 

trabalho (SCHMIDT et al.; 2009). 

 A situação de estresse pode ser positiva ou negativa, depende do momento que 

se apresenta, pode ser na compra de algo desejável ou na perda de um ente querido, o 

estresse não é ruim, e até desejável como essência da vida cotidiana (DAVIS, 1996). 

 Segundo Ferraz (2014) apesar de não ser considerada uma doença propriamente 

dita, o estresse é um estado do organismo quando submetido ao esforço e à tensão. O 

que se percebe é que em uma situação estressante, o corpo sofre reações químicas 

normais que preparam o organismo para enfrentar a situação. 
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 O estresse segundo Pereira e Zille (2010) é um estado caracterizado por uma 

síndrome específica de fatos biológicos. Ocorrem modificações pontuais no sistema 

biológico que são causadas por uma grande variedade de agentes, mas deve-se 

considerar o estresse como sendo especificamente induzido. Dessa forma, ele é a 

resposta inespecífica do corpo a exigências às quais está sendo submetido. 

O estresse afeta as funções fisiológicas, é uma resposta do corpo a um agente 

estressor externo. Ao perceber uma possível ameaça, o corpo reage liberando hormônios 

que tornam a reação a perigos mais rápida: a glicose, que fornece energia para 

fugir/lugar, aumenta no sangue; a pressão arterial e a frequência cardíaca aumentam 

bombeando sangue aos músculos; o sistema imunológico diminui sua atuação, pois fica 

em segundo plano; a digestão piora, pois, o sangue se direciona a outros órgãos mais 

apropriados para reagir; as pupilas dilatam (PORTO; MAKDISSI, 2016). 

Mediante isso, esse trabalho se faz importante, pois o enfermeiro conhecendo os 

fatores desencadeantes do estresse poderá desenvolver ações a nível primário de saúde e 

propiciando as empresas o desenvolvimento de novas políticas de trabalho, para que 

possam obter os resultados de forma sustentável e com uma maior satisfação dos 

colaboradores. Para a enfermagem o estudo é importante porque traz informações, nas 

quais poderão ser usadas para criar novas ações de saúde e também lapidar as 

existentes, para uma melhor recuperação do trabalhador. 

O que o estresse pode trazer de prejuízos a vida do trabalhador e quais as 

patologias associadas podem estar presentes? 

O presente trabalho acadêmico utilizou uma extensa variedade de literaturas a 

cerca sobre o estresse onde o mesmo pode trazer de prejuízos a vida do trabalhador  as 

patologias associadas, dentre outras necessárias para contribuir com a resolução do 

problema proposto pelo autor. As bibliografias utilizadas advêm dos principais autores 

do nicho da doença tratada neste. Este texto possui uma revisão bibliográfica geral a 

cerca do tema de estresse ocupacional em trabalhadores que lidam com pessoas em 

diferentes estabelecimentos e jornadas de trabalho, busca assim propor uma melhoria e 

uma maior rapidez no diagnostico do mesmo.  
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2  O TRABAHO E O ESTRESSE 

  

O início do trabalho na vida do homem se deu na Pré-história, quando foi levado 

pela necessidade de satisfazer suas necessidades básicas, como a fome, e assegurar sua 

vida. O homem trabalhava para produzir o que consumia como roupas, moradia e 

alimentos. Posteriormente, veio a escravidão, a servidão, o contrato de trabalho e, 

finalmente, a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, garantias que amenizam as 

preocupações dos trabalhadores. Tudo para assegurar à subsistência do trabalhador e 

sustento mínimo frente às necessidades de sua família, em meio ao sistema capitalismo 

selvagem, voltado à vida de consumo crescente (SANCHES, 2016).  

 Dando continuidade à história do trabalho, a partir do século XIX, com a 

chegada da industrialização, veio o trabalho formal e foram definidas as tarefas e a 

remuneração. O período de crescimento industrial caracteriza-se pelo crescimento da 

produção, pelo êxodo rural e pela concentração de novas populações urbanas, mas, 

ainda assim, o indivíduo trabalhador não tinha seu bem-estar respeitado. A Revolução 

Industrial foi considerada um período de horror para o trabalhador, as condições de 

trabalho a que foram submetidos foram avaliadas como desumanas: a duração de 

trabalho chegava correntemente a 12, 14 ou até mesmo 16 horas por dia e havia o 

emprego de crianças na produção industrial, frequentemente, a partir dos sete anos, às 

vezes encontrando-se crianças ainda mais novas (SANCHES, 2016). 

 Atualmente, o perfil do trabalhador de acordo com Parra et al (2014) sofreu 

grandes alterações frente às novas tendências do século XX, sendo assim, é possível 

considerar não somente as condições higiênicas ou a segurança do trabalhador como 

fator decisivo, mas é necessário também considerar a importância das relações sociais e 

interpessoais dos indivíduos, fatores que influenciam e afetam de forma direta a saúde e 

quanto o trabalhador rende, estas relações interpessoais e psicossociais podem ser 

consideradas pontos geradores do estresse nos ambientes organizacionais  

 Segundo Sanches (2016), as excessivas horas de trabalho que, com a tecnologia, 

ultrapassam as paredes das empresas, aprisionam as pessoas ao trabalho ainda que 

estejam em seu momento livre, de descanso, lazer e convívio social. As exigências, 

pressões, prazos e metas estão levando o indivíduo, muitas vezes, ao estresse absoluto e 

ao comprometimento da sua vida pessoal, pois a pessoa não tem mais tempo para ela 
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mesma, o trabalho a absorve como um todo, não permitindo qualquer atividade que não 

tenha relação com seu trabalho. 

O trabalho tem sido reconhecido como importante fator de adoecimento, de 

desencadeamento e de crescente aumento de distúrbios psíquicos. Os determinantes do 

trabalho que desencadeiam ou agravam distúrbios psíquicos irão, geralmente, se 

articular a modos individuais de responder, interagir e adoecer, ou seja, as cargas do 

trabalho vão incidir sobre um sujeito particular portador de uma história singular 

preexistente ao seu encontro com o trabalho (BRASIL, 2001). 

O interesse pelo estudo do estresse no trabalho tem sido crescente na literatura 

científica, particularmente nos últimos anos. Uma razão para o aumento de pesquisas 

sobre este tema deve-se ao impacto negativo do estresse ocupacional na saúde e no 

bem-estar dos empregados e, consequentemente, no funcionamento e na efetividade das 

organizações. Na economia, o impacto negativo dessa variável tem sido estimado com 

base na suposição e nos achados de que trabalhadores estressados diminuem seu 

desempenho e aumentam os custos das organizações com problemas de saúde, com o 

aumento do absenteísmo, da rotatividade e do número de acidentes no local de trabalho 

(PASCHOAL, 2004). 

O estresse vem sido cada vez mais abordado dentro da comunidade científica e 

estudado em consequência ao seu impacto ruim no dia a dia dos indivíduos, incluindo a 

o bem-estar e a saúde física e mental destes, e suas consequências negativas que se 

mostram também nos índices e desempenhos finais das empresas (PARRA, 2014). 

O processo de sofrimento psíquico não é, muitas vezes, imediatamente visível. 

Seu desenvolvimento acontece de forma “silenciosa” ou “invisível”, embora também 

possa eclodir de forma aguda por desencadeantes diretamente ocasionados pelo trabalho 

(BRASIL, 2001). 

Alguns sinais de presença de distúrbios psíquicos se manifestam como 

“perturbadores” do trabalho, e a percepção destes indica que o empregado deve ser 

encaminhado para avaliação clínica. Incide em erro a empresa que, reconhecendo a 

sintomatologia, a encare como demonstração de “negligência”, “indisciplina”, 

“irresponsabilidade” ou “falta de preparo por parte do trabalhador”, o que ocasiona 

demissões (BRASIL, 2001). 

 De acordo com Pafaro (2004) os sinais e sintomas físicos de estresse incluem 

aumento da sudorese, nó no estômago, tensão muscular, taquicardia, hipertensão, aperto 
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da mandíbula, ranger de dentes, hiperatividade, mãos e pés frios, náuseas, entre outros. 

Os sintomas psicológicos mais comuns são ansiedade, tensão, angústia, insônia, 

alienação, dificuldades interpessoais, baixo autoconceito, preocupação exacerbada, 

dificuldade em concentrarem-se em outros assuntos que não estejam relacionados ao 

estressor, dificuldades de relaxar, ira, tédio, depressão, hipersensibilidade emotiva, entre 

outros. 

 O estresse pode desencadear e/ou agravar uma série de doenças, que vão da 

asma às doenças dermatológicas, passando pelas alérgicas e imunológicas; todas elas 

relacionadas, de alguma forma, à ativação excessiva e prolongada do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal. Na área do sistema digestivo, é sabido por todos que o estresse pode 

desencadear desde uma simples gastrite até uma úlcera. Mas, é principalmente em nível 

do coração ou mais precisamente, das coronárias, que o estresse pode ser um matador 

silencioso (BERNIK, 1997).   

 O estresse ocupacional faz com o que o ritmo desses profissionais se mantenha 

sempre acelerado, mantido pelo desejo de realizar um trabalho excelente no tempo 

determinado de toda a demanda exigida em seu ofício, prejudicando não apenas a rotina 

do dia a dia, como também, o sono, resultando em noites mal dormidas, desestruturação 

do organismo. Dessa forma, eles correm riscos sérios de submeter-se a acidentes de 

trabalho, pondo como fator de importância máxima o descanso para um eficaz 

desempenho (PARRA, 2014).  

 Nos EUA, não há diferença na incidência de stress entre homens e mulheres e o 

índice de crianças com stress é baixo. No Brasil, a realidade é outra. Uma pesquisa 

realizada pelo Centro Psicológico de Controle do Stress (CPCS) em São Paulo avaliou 

1818 pessoas que transitavam no Aeroporto de Cumbica e no Conjunto Nacional e que 

se prontificaram a responder ao Inventário de Sintomas Informatizado. Ela mostrou que 

32% das pessoas entrevistadas tinham sinais significativos de estresse, sendo 13% 

homens e 19 % mulheres. Esta surpreendente pesquisa foi a primeira a indicar que no 

nosso país as mulheres apresentam mais estresse do que os homens (LIPP, 2016). 

Em algumas camadas da população brasileira, o estresse é ainda mais frequente 

e intenso, especialmente dependendo da ocupação exercida. A tabela abaixo mostra a 

incidência de estresse em algumas profissões pesquisadas (LIPP, 2016). 
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Tabela 1: Estresse Ocupacional  

Ocupação Percentual com stress Autor da Pesquisa 

Professores 35% H. Reinhold 

Atletas juvenis (natação) 37% S. Veri 

Atletas juvenis 

 (tênis e basquete) 
50% S. Veri 

Atletas (futebol) 45% S. Veri 

Psicólogos clínicos Sem stress significativo M. A. Covolan 

Policiais militares 65% A. S. Romano 

Executivos 40% M. N. Lipp 

Jornalistas 

(mídia escrita diária) 
62% I. Proença 

Juízes do Trabalho 70% 
M. N. Lipp e 

S. Tanganelli 

Bancários 65% A. C. Araújo 

Fonte: LIPPE, 2016 

 

 

3  ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

 A lógica empresarial torna-se uma lógica econômica. Busca-se o crescimento 

ascendente de altos padrões de desempenho, numa corrida para quebrar recordes sem 

limites. O sujeito-trabalhador passa a ser o competidor dele mesmo, na medida em que 

precisa se superar sempre (FREITAS, 2000). Cada sujeito, sempre sedento e faminto 

por reconhecimento e recompensa, será colocado à prova constantemente, em função de 

um nível de padrão cada vez mais exigente, tornando-o mais vulnerável a doenças 

psicossomáticas e orgânicas (TANURE et al 2008). 

 O estresse ocupacional já é reconhecido como um dos riscos mais sérios ao bem-

estar psicossocial do indivíduo, tornando-se fonte importante de preocupação para a 
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sociedade (BATEMAM; STRASSER, 1983). Dentre as principais categorias de riscos 

psicossociais identificadas relacionados ao trabalho que podem levar ao estresse 

destacam-se: suporte precário para a resolução de problemas, ambiguidade e conflito de 

papéis, incerteza na carreira, falta de controle sobre o trabalho, relacionamento 

interpessoal insuficiente, interface trabalho-família, monotonia das tarefas, sobrecarga e 

esquema de trabalho (CAMELO; ANGERAMI, 2008). 

 

3.1 MODELO BÁSICO DE ORIGEM DO ESTRESSE 

 

 O modelo básico de origem do estresse, de acordo com Couto (1987), abrange a 

interação entre as exigências psíquicas do meio (relacionadas ou não ao trabalho) e a 

estrutura psíquica do indivíduo. Nas exigências não relacionadas ao trabalho, indicam-

se o contexto do indivíduo e sua vulnerabilidade. Dentre as exigências relacionadas 

diretamente ao trabalho estão os agentes estressores do trabalho. O contexto do 

indivíduo e os agentes estressantes resultam das exigências psíquicas do meio. Já a 

vulnerabilidade está relacionada à estrutura psíquica do indivíduo. A superposição de 

agentes estressantes no trabalho e vulnerabilidade do indivíduo favorece o surgimento 

do estresse ocupacional. Quando há uma superposição do contexto e da vulnerabilidade 

surgem os casos de estresse não relacionados ao trabalho. 

 

Figura 1: Modelo básico de origem do estresse 

   

   

Fonte: COUTO (1987, p. 35). 
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De acordo com modelo acima a interação de todos os contextos ou parte deles, 

levam ao estresse, causando uma vulnerabilidade do trabalhador, com isso podendo 

causar uma ruptura no sistema e ter como consequência o surgimento de patologias 

relacionados ao estresse ocupacional (COUTO, 1987). 

 

3.2 MODELO DINÂMICO DO ESTRESSE OCUPACIONAL 

 

 O modelo dinâmico do estresse ocupacional, desenvolvido por (Cooper et al., 

1988), citado por (Zille, 2005), considera que as fontes e os efeitos do estresse são 

múltiplos, abrangendo características organizacionais e individuais. Os agentes 

estressores, considerados parte integrante de todas as ocupações profissionais são 

classificados em seis grandes categorias: fatores intrínsecos ao trabalho; papel do 

indivíduo na organização; relacionamento interpessoal; desenvolvimento na carreira; 

clima e estrutura organizacional; e interface casa/trabalho. Neste modelo, apresenta-se a 

dinâmica do estresse, considerando suas fontes, categorias individuais, estratégias de 

enfrentamento e efeitos do estresse sobre o indivíduo e a organização (FIG. 2) 

 

Figura 2 - Modelo dinâmico do estresse ocupacional 

 

Fonte: Cooper et al. (1998, p. 95), apud Zille (2005, p. 101). 
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 Segundo o modelo, os indivíduos, a partir das suas estruturas e seus valores (que 

correspondem aos lócus de controle e ao tipo de personalidade, quando submetidos a 

agentes estressores (que correspondem as fontes de pressão), desenvolvem meios 

singulares de defesa ou mecanismos de combate. O estresse se manifesta quando estes 

mecanismos não atuam de forma eficiente (Cooper et al.; 1998, p. 95, apud Zille 2005, 

p. 101). 

 

3.3  O ESTRESSE E SEU IMPACTO NO TRABALHO 

 

A internacionalização da economia, com o consequente aumento da 

competitividade e a redução de custos, e o aumento da produtividade tem gerado 

transformações no mundo do trabalho e na vida dos trabalhadores (BRAGA; ZILLE, 

2013) 

 Os impactos do trabalho decorrentes do estresse já podem ser calculados nos 

custos psicológicos, físicos e econômicos das organizações e dos indivíduos, podendo 

ocasionar perda de produtividade e da eficiência e diminuição da qualidade dos 

produtos e dos serviços prestados (SANTOS; CARDOSO, 2010), como também  

aumento do absenteísmo e da rotatividade, baixo desempenho e ocorrência de acidentes 

do trabalho, colocando em risco a saúde das pessoas (SCHIMIDT, 2009). 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o estresse entre trabalhadores pode reduzir a qualidade de vida 

do mesmo, reduz a produção, aumenta o absenteísmo, torna as relações interpessoais 

conturbadas, prejudica o equilíbrio organizacional da empresa e representa um alto 

custo para as empresas. Alguns exemplos disso podem ser observados com a queda de 

produtividade, refletida nas horas de trabalho perdidas, faltas constantes, desperdício de 

material de trabalho e custos elevados com assistência médica. 

O resultado da pesquisa deixa claro a responsabilidade que o enfermeiro exerce 

dentro das empresas, desenvolvendo ações e técnicas, que minimizam o esgotamento 

emocional, desenvolvendo palestras de caráter motivacional, cuidando para que o 

ambiente de trabalho não seja insalubre, mantendo a autoestima e a empatia. 
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Mediante isso, sugere-se algumas ações que podem ser desenvolvidas dentro do 

ambiente de trabalho, tais como: 

 Exercícios físicos (Ex: Ginástica laboral); 

 Treinamento e desenvolvimento dos trabalhadores; 

 Ergonomia; 

 Ginástica Laboral; 

 Avaliação de desempenho; 

 Higiene e segurança do trabalho;  

 Controle de álcool e drogas; 

 Terapias alternativas; Musicoterapia; Ação Anti-tabagismo. 

 

As maneiras como lidamos com o estresse visam moderar ou minimizar os 

efeitos estressores sobre o nosso bem-estar físico e emocional. O enfermeiro também 

atua de forma muito importante na saúde desse trabalhador nas Unidades Básicas de 

Saúde, atuando na investigação das causas das queixas, oriundas de problemas relatados 

por pessoas que procuram a Unidade Básica de Saúde, sabendo quais podem ter relação 

com o trabalho ou não. Essa diferença é muito importante para a sequência do 

tratamento e acompanhamento desse paciente, a orientação e prevenção da qualidade de 

vida do trabalhador é de suma importância e cabe ao enfermeiro da comunidade cuidar 

da saúde de todos os trabalhadores. 

Sugere-se também algumas dicas importantes que podem ser repassadas aos 

trabalhadores, em ações realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, tais como: 

 

 Conheça a si mesmo: o autoconhecimento auxilia a contornar emoções 

negativas e a evitar a frustração; 

 Diminuir o ritmo de trabalho: defina as prioridades e aprenda a dizer não; 

 Expresse seus sentimentos: fale sobre as suas preocupações com pessoas 

próximas, discuta os problemas; 

 Evite pessoas que lhe causem estresse: limite o tempo que passa com 

essas pessoas ao mínimo necessário;  

 Reserve um tempo para ficar sozinho: as pessoas ao nosso redor podem 

causar ansiedade; 
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 Sorria bastante: Sorrir e gargalhar liberam hormônios do bem-estar, e 

exercitam uma série de músculos; 

 Organize e aproveite o seu tempo: execute uma tarefa de cada vez, da 

forma correta, para evitar retrabalhos; 

 Coloque seu orçamento em ordem: livre-se das dívidas e poupe; 

 Praticar atividades físicas e relaxamento: exercícios ajudam o organismo 

a produzir uma substância chamada beta-endorfina, que vai diminuir o 

desconforto, dar uma sensação de bem-estar e produzir um estado de 

relaxamento importante; 

 Dormir bem: além das atividades físicas, banhos e chás são indicados 

para insônia;  

 Alimente-se adequadamente: uma alimentação saudável, sem ataques de 

gula, proporciona bem-estar e controla a ansiedade; 

 Pratique a respiração diafragmática: a respiração diafragmática induz o 

relaxamento e pode baixar o nível dos hormônios do estresse no sangue;  

 Ouça música: a música controla a ansiedade e dispersa as emoções 

negativas; 

 Viva o tempo presente: passeie, tome sol, assista a um filme, curta a 

família, viaje; 

 Tenha pensamentos positivos, sempre: o pensamento positivo tem 

poderosa influência sobre o corpo.  

 

 Portanto, fica claro a importância da atuação do enfermeiro seja na UBS ou na 

empresa, repassando informações aos trabalhadores, supervisionando ações de forma 

que sejam executadas corretamente, a fim de reduzir esses índices de distúrbios 

relacionados ao estresse ocupacional, promovendo um ambiente harmonioso no local de 

trabalho. 
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