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APRESENTAÇÃO 

Atualmente, as situações causadoras de estresse mental estão cada vez mais 

presentes no dia a dia das pessoas. 

O estresse afeta, negativamente, a saúde quando seu nível é elevado e torna-se 

permanente. Todos nós estamos sujeitos a ele, seja qual for nossa função, 

cargo, trabalho. 

Uma parcela de trabalhadores, frequentemente, é esquecida com relação às 

medidas preventivas em saúde mental: os gestores, gerentes e pessoas no 

comando das organizações. Abordaremos, aqui também, esses trabalhadores, 

pois eles são essenciais na manutenção da saúde das organizações como um 

todo. Sabemos como um chefe estressado pode levar ao desequilíbrio de toda 

uma equipe de trabalho.  

Desse modo, procuraremos orientar no sentido de desenvolver uma atitude 

mental positiva e de saber traçar estratégias para lidar com o estresse. 

Lembramos que, para que isso ocorra, podemos ter que mudar tanto o trabalho 

quanto a nós mesmos. 

A Ergonomia ajuda a avaliar as questões da organização do trabalho e outras 

que podem estar desencadeando altos níveis de estresse permanente, através 

da escuta dos trabalhadores e de questionários e outras ferramentas, durante 

as Avaliações Ergonômicas do Trabalho (AETs). 

Através desse material, convidamos todos a tentar melhorar a própria saúde 

mental. 

“UMA DAS MAIORES SABEDORIAS PARA O SER HUMANO: DOSAR A 

INTENSIDADE DAS EXIGÊNCIAS DO COTIDIANO COM SUA CAPACIDADE DE 

SUPORTÁ-LAS” 

 

Maria Angélica Costa Simões Abdalla 

Médica do Trabalho e Ergonomista  

 NUPLA/PROGEPE- UFJF 
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O ESTRESSE NO TRABALHO 

1 – Conceito de Estresse 

     É uma reação natural do organismo que ocorre quando vivenciamos 

situações de perigo ou ameaça, nos colocando em estado de alerta ou 

alarme, provocando alterações físicas e emocionais necessárias para nossa 

sobrevivência. O estresse torna-se prejudicial quando permanente e em 

nível elevado. 

 

 

 2 – Abordagem da origem do estresse 

     O modelo da Abordagem Heptadimensional sobre origem do estresse 

(Couto, 2020) procura avaliar sete dimensões na realidade de uma pessoa 

com alto nível de estresse: 

a – indivíduos mais ou menos predispostos; 

b – organização do trabalho: equilíbrio entre as demandas do trabalho e as 

condições para realizá-las; 

c – realidade psicossocial do trabalho: grau de tensão imposta no trabalho e 

nível tensional suportável; 

d – existência ou inexistência de mecanismos de regulações; 

e – contradições inerentes ao papel de gestor/gerente; 

f – ocorrência de eventos desencadeantes, de alto impacto emocional, 

capazes de quebrar o equilíbrio naquele instante; 
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g – fontes de tensão excessiva (tensão de ruptura) capazes de precipitar o 

adoecimento emocional. 

 

Fig. 1 – Modelo de abordagem ergonômica do estresse (Couto, 2020). 
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2.1 – Dimensão 1 – O Fator Pessoal 

 

Quadro 1 – Indivíduos mais ou menos predispostos 

 

Fonte: Couto, 2020. 
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     2.2 – Dimensão 2 – A Organização do Trabalho 

         Deve existir equilíbrio entre as demandas do trabalho e as condições 

para executá-las. Caso contrário, haverá uma sobrecarga. 

 Entre gestores/gerentes citamos as principais situações causadoras de 

sobrecarga: 

. Muitas metas e prazos apertados; 

. Alto grau de atividade e cobranças; 

. Gerenciamento de sistemas complexos; 

. Alta cobrança de resultados sem as condições para atingi-los; 

. Pressão de tecnologia (evolução da tecnologia) e de atualização de 

técnicas gerenciais (“ter que trocar o pneu do carro com o veículo em 

movimento e sem reduzir a velocidade”); 

. Número excessivo de reuniões comprometendo o tempo para abordagem 

das demandas próprias de seu nível de atuação; 

. Número excessivo de viagens; 

. Redução de recursos financeiros, de tecnologia e de pessoal. 
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 Entre o pessoal operacional/técnico citamos as principais situações 

causadoras de sobrecarga: 

. Trabalho de alta complexidade e carga excessiva de trabalho em algumas 

funções; 

. Trabalho denso (com poucos períodos de descanso) decorrente de 

características intrínsecas de tarefas complexas ou de redução de pessoal; 

. Trabalho com conteúdo muito pobre, abaixo da capacidade do indivíduo, 

que não oferece poder de decisão, monótono e que não favorece a 

criatividade; 

. Horários irregulares causados por demandas de atendimento a urgências e 

emergências; 

. Posto de trabalho sujeito a ruídos contínuos e com problemas de 

ergonomia, prejudicando a concentração e o conforto; 

. Alto grau de simultaneidade de atividades e cobranças; 

 

. Desaparecimento dos pequenos períodos de descanso no trabalho; 

. Pressão exercida pela tecnologia.  
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2.3 – Dimensão 3 – Demanda Psicossocial 

     Equilíbrio entre a tensão imposta no trabalho e o nível de tensão 

suportável. O estresse ocorre quando o nível de tensão ultrapassa o nível 

suportável. 

 Entre gestores/gerentes, os principais causadores de sobrecarga 

tensional são: 

. Criar crises nas áreas dos outros, em vez de tentar ajudar 

. Comportamentos agressivos e ríspidos diante de resultados inadequados 

. Postura irracional diante de questionamento de prazos e prioridades 

. Pressão excessiva 

. Desrespeito humano 

. Humilhação e outras formas de assédio. 

 Entre o pessoal operacional, os principais causadores de sobrecarga 

tensional são: 

. Pressão excessiva exercida pelos superiores a respeito de metas e prazos 

muito apertados, maus resultados, baixa qualidade ou mesmo de estilo 

gerencial (“chefe bafo-no-cangote”) 

. Tempo insuficiente para realizar o trabalho, obrigando o trabalhador a 

correr para realizar a tarefa 

. Carga de trabalho com sobrecarga mental em algumas funções específicas 

. Humilhação e outras formas de assédio. 
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2.4 – Dimensão 4 – Mecanismos de Regulação 

     A existência desses mecanismos pode evitar altos níveis de estresse 

mesmo que o trabalhador esteja passando por um período de sobrecarga. 

Passado esse período, ele consegue voltar para o nível de equilíbrio e 

saúde.  

     Um dos principais mecanismos de regulação é a recompensa e 

reconhecimento pelos esforços.  

Também atuam nesse sentido: 

. o apoio social, a cooperação entre os colegas de trabalho, dividindo 

responsabilidades difíceis 

. a periodicidade razoável das cobranças 

. a experiência pessoal na solução de dificuldades 

. algum grau de flexibilidade nos cronogramas de trabalho 

. a possibilidade de questionamento de prazos e prioridades 

. existência de um canal aberto para discussão 

. férias regulares 

. descanso semanal regular 

. atividade física regular. 
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2.5 – Dimensão 5 – Contradições Inerentes ao Papel de 

Gestores/Gerentes 

. Qualidade de vida – os gestores estão colocando em prática nas suas 

próprias vidas o conhecimento a esse respeito? 

. Compatibilização de compromissos do trabalho  x  Compromissos 

familiares 

. Conflito entre autonomia e inovação  x  Submissão às normas 

. Compatibilização entre a descentralização de decisões propostas pelos 

treinamentos recebidos  x  Concentração de poder e agilidade de tomadas 

de decisões inerentes a muitas situações de trabalho 

. Trabalho participativo recomendado em treinamentos  x  Isolamento da 

responsabilidade no caso de resultados abaixo do esperado 

. Ações de flexibilização recomendadas como importantes nos tempos 

atuais  x  Prática de métodos de trabalho tradicionais nada flexíveis que lhe 

são cobrados para solucionar problemas 

. Percepção de resultados satisfatórios  x  Necessidade de impor à equipe 

metas cada vez mais desafiadoras.  
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2.6 – Dimensão 6 – Eventos Desencadeantes de Alto Impacto 

Emocional 

 Para gestores e gerentes: 

. Frustração 

. Não reconhecimento pelos esforços 

. Baixa qualidade administrativa (nível hierárquico superior com pouca 

capacidade administrativa) 

. Ser induzido a agir contra valores éticos. 

 

 Para o pessoal operacional: 

. Comportamento perverso da chefia 

. Comportamento agressivo de níveis superiores 

. Vivência de acidentes com morte 

. Assalto e morte nos ambientes de trabalho 

. Ocorrências emocionais agressivas próprias de profissões específicas: 

policiais, professores e médicos trabalhando sem condições de prestar boa 

assistência e sujeitos à agressão da população. 

   GERENTE 
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2.7 – Dimensão 7 – Tensão de Ruptura 

     Situações relacionadas a práticas comuns em algumas organizações: 

  . Busca frenética por resultados, pelos gestores, os quais tentam sempre 

passar a noção de que os resultados obtidos no trabalho poderiam ser 

melhores. 

  . Metas desafiadoras acima dos limites – são aceitas pelo trabalhador para 

não dar sinal de fraqueza. 

  . Trabalho intenso (muitas horas por dia), denso (poucos períodos de 

descanso) e tenso. Às vezes, não há como evitar a intensidade e a densidade 

do trabalho, mas a tensão é desnecessária, devendo ser evitada a prática de 

usá-la para obter melhores resultados, pois pode causar o adoecimento 

mental. 

  . Repressão de qualquer tentativa de aumentar o número de trabalhadores. 

  . Saturação da capacidade de trabalho devido à redução do quadro de 

pessoal. 

  . Redução dos recursos e aumento da cobrança por resultados. 

  . Compromisso exclusivo com o lucro financeiro. 
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3 – Controle do Estresse 

3.1 – Mudanças no Trabalho 

     Quando a carga excessiva de trabalho é permanente e criada pela 

organização, cabe uma abordagem ergonômica, buscando mudanças 

necessárias no trabalho. Para isso, é necessário: 

 . Identificar, reconhecer e reduzir os fatores relacionados à Tensão de 

Ruptura. Para que isso realmente seja possível é essencial que os gestores 

tenham consciência dessa necessidade e estejam abertos às mudanças. É 

importante nessa conscientização: 

a) ter noção clara de que a demanda excessiva de trabalho e a 

simultaneidade de atividades é o principal fator estressante (atenção 

para cobranças excessivas); 

b) ter noção clara de que as metas a serem cobradas têm que ser 

acompanhadas de condições para sua viabilização; 

c) ter noção de limites das pessoas; 

d) ter noção de prazos e número de metas razoáveis; 

e) desincentivar a prática de pressão excessiva; 

f) ter atenção com a obsessão com os resultados; 

g) afastar gerentes/gestores incapazes de lidar com pessoas de forma 

construtiva; 

h) preservar os aspectos éticos; 

i) ter consciência dos efeitos do estresse elevado na produtividade das 

pessoas; 

j) realizar a Gestão por Competências, identificando demandas e 

criando oportunidades para o autodesenvolvimento dos trabalhadores: 

k) após detectar situações estressantes através da Avaliação 

Ergonômica do Trabalho o Médico do Trabalho/Ergonomista deve 

discuti-las com os gestores para que possam modificar a organização do 

trabalho. 
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3.2 – Mudança no Estilo de Vida 

 

   Atitude Mental: 

   Os trabalhadores e, especialmente, aqueles em funções de comando ou de 

desenvolvimento tecnológico, devem ter noção clara de que: 

 . a velocidade de mudança é irreversível, assim como a velocidade do 

surgimento de novas tecnologias, demandando grande esforço adaptativo, 

sem perder o ritmo de novas técnicas de administração ou comprometendo 

os resultados; 

. o trabalho nas atividades técnicas e dos gestores sempre será intenso e 

denso (muito trabalho e poucos períodos de descanso); 

. cada vez mais se demandará que as pessoas trabalhem o tempo todo, 

utilizando notebooks e celulares conectados à internet de alta velocidade; 

. as pessoas serão interrompidas constantemente por demandas de trabalho; 

. as técnicas de produtividade farão com que todos trabalhem ao máximo; 

. cada vez mais será exigida a capacidade de memorização e a incorporação 

de novos conhecimentos, o que pode levar à fadiga e ao aumento do 

número de erros, principalmente se o quadro de pessoal é pequeno; 

. viagens frequentes, especialmente para gestores/gerentes, são inevitáveis; 

. cada vez mais metas serão cobradas; 

. assumir funções gerenciais costuma ter bônus significativos, mas também 

ônus do aumento das situações de tensão. Portanto, é fundamental o 

preparo para lidar bem com essas tensões; 

. as pessoas devem estar preparadas para as mudanças na política interna 

das organizações porque há possibilidade delas perderem cargos de 

confiança. 
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    Orientação Cognitiva: 

    Pode ser realizada por psicólogos e médicos, ajudando pessoas 

vivenciando altos níveis de estresse a identificar os motivos, a traçar 

estratégias pessoais para lidar com a questão. No caso de gestores/gerentes 

é importante discutir de que forma seu comportamento está causando 

estresse entre os subordinados. 

4 – Como Lidar com o Estresse  

 

   É muito importante saber lidar com o estresse, já que vimos que, às 

vezes, ele é inevitável no trabalho. Algumas orientações são muito efetivas: 

. ter controle cognitivo do estresse através de um plano de trabalho que 

busque o equilíbrio entre as exigências psíquicas e a sua estrutura 

psicológica; 

. diante de situações de tensão ou de estresse, procurar conhecer bem o 

problema para ter controle sobre ele; 

. procure conhecer e respeitar seus limites técnicos, físicos, psicológicos, de 

tempo, financeiros e da equipe de trabalho; 

. saber identificar os sinais de estresse: dores nos músculos do pescoço e 

ombros, esquecimentos, respiração suspirosa, fadiga à tarde ou no final da 

manhã, perda do bom humor, nervosismo e irritabilidade. Diante deles, 

renegociar prazos, prioridades e recursos e reduzir o ritmo até voltar à 

normalidade; 
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. manter atividade física regular, porque além de melhorar a condição 

física, ela funciona como distensionamento e induz a produção de 

substâncias relaxantes e analgésicas, como a endorfina; 

 

 

 

. manter alimentação regular e nutritiva, pois durante o processo de estresse 

o organismo perde muitas vitaminas e nutrientes (frutas, verduras, leite e 

derivados, carnes, grãos); 

. aprender a delegar tarefas e a compartilhar os problemas; 

. manter o equilíbrio de investimento de tempo nos diversos componentes 

de sua vida: trabalho, relacionamentos afetivos da vida familiar, no seu 

lado cultural, na criatividade, na ética, na espiritualidade e também em sua 

individualidade, mantendo cuidados com sua saúde, preservando seus 

valores básicos e autoestima. 
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. tirar férias regularmente; 

. descanso semanal regular e obrigatório; 

. procurar ter domínio técnico das exigências da tarefa; 

. ter uma postura de abertura para dificuldades, negociação de prazos e 

prioridades;  

. avaliar seu senso de ampla responsabilidade sobre todas as coisas, 

investimento na imagem e senso de premência de tempo (se necessário, 

fazer psicoterapia); 

. melhorar a administração de seu tempo; 

. moderar o estilo de vida, se prevalece a pressa, a obtenção por resultados 

e a alta competitividade. Pare de correr contra o relógio, controle a 

impetuosidade verbal, aprenda a não levar tudo “a ferro e fogo” ou como 

“questão de vida ou morte”. Controle a hostilidade verbal; 

. procurar ajuda psicológica profissional sempre que não consiga lidar com 

as contradições que vive em sua função; 

. os gestores devem afastar de posições de comando pessoas que estressam 

sem necessidade e ter a noção clara de que as metas a serem cobradas têm 

que ser acompanhadas de condições para sua viabilização.  

 

     Para finalizar lembramos que a participação de todos os 

trabalhadores é essencial na prevenção do estresse, mas acima de tudo, 

os gestores devem ser, tecnicamente, capacitados; emocionalmente,  

equilibrados e que saibam e gostem de lidar com as pessoas e suas 

individualidades. 

  

Para maiores esclarecimentos basta entrar em contato com o NUPLA através do e-mail 

nupla.progepe@ufjf.edu.br aos cuidados de Maria Angelica, médica do 

trabalho/ergonomista do NUPLA/PROGEPE. 

mailto:nupla.progepe@ufjf.edu.br
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