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BANCA EXAMINADORA 



Res II mo 

O trabalho humano e formador de identidade, gera cultura e organiza a vida em 
sociedade, assim, desde os anos 50, estudos e pesquisas tentam compreender e intervir 
nas doencas, morte e acidentes que fragilizam e vitimam os trabalhadores. No entanto, o 
cotidiano do trabalho continua causando danos, desgaste e sofrimento, seja de natureza 
fisica, psiquica ou emocional. Nesse sentido, o ambiente de trabalho e sua organizacao 
tern se constituido como naturalmente geradores de conflitos, desencadeadores de doen
cas, mas tambem, de realizacoes, sonhos e frustrac5es. O presente trabalho objetivou 
deteetar a existencia de desgaste emocional entre os recepcionistas do HUAC/UFCG, 
principals causas e formas de enfrentamento. A amostra foi composta por 13 participan-
tes, sendo 10 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. Foi utilizado um questionario 
fechado como instrumento de coleta de dados, cujo resultado nao foi positivo para a 
afirmagao de desgaste emocional entre os entrevistados. 

Palavras-ehave: Trabalho, desgaste emocional, saude do trabalhador, servico publico. 
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O Desgaste emocional entre os recepcionistas do HUAC/UFCG: implicacoes 

sobre o processo organizacional. 

Introducao 

No decorrer da historia da humanidade, o trabalho tern assumido multiplas eonotacoes, 

conforme as diferentes culturas. Uma vez que, segundo Albornoz (1986, apud ARAUJO, 

2004), as concepcoes e praticas de trabalho ganham sentido a partir de uma configuracao 

social, politica e economica especifica. 

Nao obstante as diversas disciplinas e pesquisas que, a partir dos anos 50, tentam dar 

conta das doencas, morte e acidentes que sempre se fazem presentes na relacao 

trabalhador/trabalho, o cotidiano do trabalho continua causando danos, desgaste e sofrimento 

ao trabalhador, seja de natureza fisica, psiquica ou emocional. 

Dentre esses pesquisadores, Christophe Dejours - psiquiatra trances - tem se destacado 

ao introduzir um novo modelo para compreensao do adoecimento do individuo na relacao com 

o trabalho, conhecido como "psicodinamica do trabalho", que, alias, adotaremos como modelo 

teorico para embasamento de nossa fundamentacao teorica. Segundo Dejours, "A atividade 

profissional nao e so um modo de ganhar a vida - e tambem uma forma de insercao social 

onde os aspectos psiquicos e fisicos estao fortemente implicados"(DEJOURS, 1993, p.98). 

Assim, dentre os diferentes fatores que podem interferir na saude do trabalhador, o 

ambiente de trabalho e sua organizacao tem se destacado, por serem naturalmente geradores 

de conflitos, embora, tambem, de aspiraeoes, sonhos e frustraeoes. 

Apesar de Dejours trabalhar com o conceito de desgaste emocional, outros autores 

como Selye (1936) e Cannon (1939) trabalharam com o conceito de estresse. No presente 

trabalho, tomaremos ambas as expressoes como sinonimicas. Entendendo-se por "desgaste 

emocional", conforme Dejours, "o sofrimento vivenciado pelos trabalhadores devido a 

organizacao do trabalho e as estrategias adotadas pelos mesmos para minimizar o sofrimento. 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva compreender o nivel de desgaste emocional 

na relacao com o trabalho e sua organizacao, vivenciado pelos recepcionistas do Hospital 

Alcides Carneiro - HUAC, orgao suplementar da Universidade Federal de Campina Grande -

UFCG. 



O HUAC e uma unidade hospitalar localizado no municipio de Campina Grande, 

sendo referenda a diversos municipios do estado da Paraiba. Presta servieos de saude em 25 

espeeialidades medicas, tais como: alergia/imunologia, angiologia, cardiologia, cirurgia de 

cabeca e pescoco, cirurgia geral, cirurgia toracica, clinica medica, dermatologia, 

endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, hematologia, infectologia, mastologia, 

nefrologia, neurologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia otorrinolaringologia, pediatria, 

pneumologia, proctologia, reumatologia e urologia. Ainda dispoe de assistencia em nutricao, 

psicologia, fisioterapia motora e respiratoria, odontologia, quimioterapia e laboratories de 

analises clinicas, anatomia patologica, biologia molecular e diagnostico por imagem. 

Alem de sua funcao assistencial, o hospital, por se caracterizar como hospital de 

ensino, desenvolve tambem atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensao, constituindo-

se como hospital-escola, polo formador de recursos humanos em saude, para os cursos de 

medicina e enfermagem, alem de ser campo de estagio para os cursos de enfermagem e 

fisioterapia da Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. 

A area fisica do HUAC e de 16.324 m2, distribuidos em 178 leitos operacionais, sendo 

10 de UTI adulto, 5 de UTI infantil e 4 de UTI neonatal. Os demais sao distribuidos nas areas 

de Clinica medica, Clinica Cirargica e Pediatria. Possui 71 consultorios para atendimento 

ambulatorial que compoem o Centro de Assistencia Especializada de Saude e Ensino -

CAESE. O HUAC disp5e ainda de 4 salas cirurgicas Unidades de Pronto Atendimento Adulto 

e Infantil. Toda a prestacao de servieos realizada pelo HUAC e de carater publico, ou seja, 

financiada exclusivamente pelo Sistema Unico de Saude - SUS. 

Na tentativa de responder ao objetivo proposto, escolhemos trabalhar com o modelo 

quantitativo, dando-se, a sua aplicacao, neste trabalho, mediante a utilizacao de questionario 

fechado. Os dados obtidos serao tratados mediante analise estatistica. 

Este trabalho esta organizado da seguinte maneira: primeiro, uma Introducao, onde se 

apresenta o tema; segundo - Problematizacao; terceiro - Objetivos - geral e especificos; 

quarto - Referencial teorico; Metodologia; e, por ultimo, discussao do material coligido. 
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2. Problematizagao: 

E consenso entre os estudiosos/teoricos da psicologia que o sofrimento psiquico do 

individuo traz consequencias sobre sua saude e sobre seu desempenho profissional, gerando 

confiitos pessoais e organizacionais. No que se refere ao aspecto saiide/trabalho diferentes 

areas do conhecimento, como a soeiologia, a psicologia, a psiquiatria, entre outras, tem 

buscado, ao longo dos anos, compreender o adoecimento do trabalhador na relacao com o 

trabalho. 

Dentre as diversas categorias de trabalhadores, para os profissionais que trabalham 

diretamente no atendimento a outras pessoas, o local de trabalho e fonte de inumeras 

dificuldades, tendo em vista que estes profissionais precisam manter contato intenso e direto 

com pessoas, fato que os levam a se deparem com diferentes problemas de ordem social, 

eeonomica, educational, entre outros, ao mesmo tempo em que precisam assumir o 

compromisso para com a atividade laboral. 

Individuos que trabalham no atendimento ao publico necessitam de habilidades 

especificas, que, em se tratando de servigo publico, nem sempre o mesmo consegue suprir, 

aumentando-lhes as dificuldades e insatisfagoes, uma vez que, nessas condigoes, o ambiente 

de trabalho torna-se adoecedor por se tornar fonte de desgaste emocional ou estresse. 

Nesse sentido, em se tratando de servidores publicos, acreditamos que, caso nossa 

hipotese seja confirmada, o desgaste emocional entre estes profissionais aponta para uma 

visivel sensagao de impotencia e desconforto, ao se sentirem desestimulados pelas limitagoes 

impostas pelo proprio sistema no qual estao inseridos, frente a enorme demanda de trabalho 

com a qual se deparam cotidianamente. 

• Pelo exposto acima, questionamos: Ate que ponto o cotidiano de trabalho dos 

recepcionistas do Hospital Universitario Alcides Carneiro/HUAC, da UFCG-PB, 

provoca desgaste emocional e como estes trabalhadores enfrentam esta situagao? 
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3. Objetivos: 

3.1. Objetivo geral: 

Averiguar se o trabalho dos recepcionistas do HUAC/UFCG provoca desgaste 

emocional. 

3.2. Objetivos especificos: 

- Descrever as principals causas do desgaste emocional entre os recepcionistas do 

HUAC/UFCG; 

- Identificar as formas de enfrentamento utilizadas pelos servidores frente ao trabalho 

gerativo de desgaste emocional. 
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4. Justificativas: 

De acordo com levantamento feito pelo Ministerio da Previdencia em 2009, e 

transmitido em reportagem do dia 23 de agosto de 2010 pelo Jomal Hoje/Rede Globo, o 

Transtorno Mental e a terceira maior causa de afastamento do trabalho, ultrapassado apenas 

por acidentes de trabalho e L.E.R - Lesao por Esforcos Repetitivos, (esta mformacao foi 

checada no site do Ministerio da Previdencia). Essa constatacao nos da a dimensao da 

gravidade dos problemas e dificuldades emocionais vivenciados pelos trabalhadores e que 

afetam diretamente suas relacSes interpessoais e profissionais. 

Segundo parecer de profissionais e especialistas da area de psiquiatria e psicologia, as 

causas do transtorno mental que levam ao afastamento do trabalho estao relacionados ao 

estresse, ansiedade, sobrecarga de trabalho, entre outros, que geram sintomas fisicos como 

dores nao especlficas, cansaco, mal-estar, palpitacoes, tensao muscular, etc., o que nem 

sempre e diagnosticado de imediato por nao apresentar um desencadeante externo. 

Na citada reportagem, a professora de psicologia Ana Cristina Limongi Franca (citada 

no corpos teorico do presente trabalho) explicou que a situacao tem se agravado nos ultimos 

anos devido ao rapido avanco da tecnologia, que tem gerado inseguranca no mercado de 

trabalho, provocando necessidade de tomar decisoes rapidas e complexas, exigencia de 

qualificagao, aumento da violencia e salarios inadequados. Esses fatores tem gerado ou 

agravado sintomas tais como0depressao, apatia, agressividade, sindrome da pressa, transtorno 

bipolar e burnout. 

Em uma sociedade altamente competitiva e impessoal em que a estrutura familiar e as 

relagoes interpessoais tem se tornado frageis, as pessoas se sentem cada vez mais isoladas, 

aumentando o nivel de angustia e inseguranca frente a necessidade de se firmarem 

profissionalmente, fato que ajuda a agravar os sintomas de ordem emocional entre os 

trabalhadores. 

Como justificativa, junte-se a isso a atualidade do tema direcionado a recepcionistas, 

tendo em vista que a grande maioria de trabalhos publicados sobre o tema tem contemplado 

trabalhadores da saude, da educagao, policiais, ou seja, profissionais considerados em 

atividades de extremo desgaste fisico e emocional, o que nao seria o caso dos recepcionistas. 

Sendo assim, nosso trabalho se justifica pelo que foi exposto acima e, tambem, por 

proporcionar satisfacao pessoal, ao possibilitar a oportunidade de contribuir para com uma 
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categoria dentro da instituicao na qual trabalhamos - UFCG, e, por conseguinte, para com a 

propria instituicao, pois pretendemos subsidia-la com dados sobre a pesquisa. 
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5. Metodologia 

Desde os primordios da humanidade, os homens tem buscado formas de compreender 

e explicar os fenomenos da vida e da natureza. E, para que tal investigacao se efetive, faz-se 

necessario a escolha de um caminho, um metodo ou modo de apreensao do fenomeno que se 

pretende estudar. 

Sobre metodos de investigacao, a ciencia, sobretudo no oeidente, tem se constituido 

hegenionica ao delimitar regras e normas a serem seguidas por aqueles que pretendem se 

debrucar sobre um determinado fenomeno a ser investigado. A esse conjunto de regras e 

normas da-se o nome de metodologia, que, em linhas gerais, e o percurso escolhido pelo 

pesquisador para abordar uma determinada realidade (GONSALVES, 2001). 

Assim, a pesquisa se constitui como o processo formal e sistematico de 

desenvolvimento do metodo cientifico, cujo objetivo fundamental e descobrir resposta para 

problemas, mediante o emprego de metodos cientificos. 

Selltiz et al.(1967, apud GIL, 1999) classificam as pesquisas em tres grupos: estudos 

exploratorios, estudos descritivos e estudos que verificarn hipoteses causais. 

No presente estudo, optamos pela pesquisa descritiva, pois a mesma tem como 

objetivo observar, descrever e registrar as caracteristicas de determinada populacao ou 

fenomeno. E a forma de abordagem e quantitativa, visto que utiliza metodos estatisticos para 

traduzir em mimeros as opinioes e informac5es coletadas, a fim de classifiea-los e organiza-

los para melhor compreensao dos dados obtidos. 

5.1. Local da Pesquisa 

A pesquisa tera como campo empirico o Hospital Universitario Alcides Carneiro -

HUAC da UFCG, no municipio de Campina Grande-PB. 

5.2. Populacao 

O universo da pesquisa e composto pelos recepcionistas da referida unidade de saude, 

e sera realizada junto a uma amostra de 13 profissionais. 
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5.3. Coleta de Dados: 

Como instrumental de eoleta de dados, sera utilizado um questionario estruturado com 

vinte (20) questoes fechadas de multipla escolha, que se divide em tres dimensoes: a primeira 

dimensao consiste em perguntas relativas aos dados gerais do entrevistado; a segunda parte 

aborda sintomas fisicos causados pelo stress e a terceira e reiativa aos sintomas psiquicos. A 

coleta sera realizada durante o periodo de uma semana, no proprio setor em que as pessoas 

trabalham. 
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6. Referential Teorico 

6.1. Consideraeoes Gerais acerca do Significado do Trabalho 

O trabalho, ao longo do tempo, tem se constituido como uma necessidade cultural do 

homem. Dessa forma, o trabalho distingue o ser humano dos demais animais, pois o homem, 

ao produzir e criar ferramentas e mercadorias, incorpora-os as suas vivencias e necessidades, 

gerando cultura e organizando a vida em sociedade. 

Pressupondo-se exclusivamente o trabalho humano, como na concepcao de Marx, em 

sua obra O Capital (1867-1968), temos que o trabalho e atividade resultante do dispendio de 

energia fisica e mental, direta ou indiretamente voltada a producao de bens e servieos, 

contribuindo, assim, para a reproducao da vida humana, individual e social (MARX, 

1984,v.I). 

No entanto, nem sempre o trabalho foi visto como capaz de proporcionar dignidade e 

reconhecimento social ao homem. Ao longo da historia, o trabalho adquiriu diferentes 

conotacoes conforme as necessidades sociais e culturais dos homens, bem como, a forma de 

lidar com a relacao saude/trabalho foram se modificando. 

Durante a Idade Media, o trabalho era visto como castigo pelo pecado original. Assim, 

o trabalho passa a ser aviltante, contribuindo, inclusive, para a divisao sexual das atividades. 

Aos homens, cabiam as atividades intelectuais mais valorizadas, as mulheres eram destinados 

os trabalhos domesticos e manuals, menos valorizados pela sociedade (MARX, idem, ibidem). 

Com a ascensao da burguesia, no sec. XVI, e conseqiiente reforma protestante, o 

trabalho passa a ser entendido como bengao divina, trazendo beneficios para a sociedade pela 

producao do lucro. 

No decorrer da historia, e, mais precisamente com o advento da industrializacao, os 

aspectos negativos do trabalho foram sobressaltados, tendo em vista o homem ter-se 

transformado num objeto do trabalho, quando sua forca de trabalho era explorada ao maximo. 

O trabalho tornou-se, entao, fragmentado, bem como o saber que o homem detinha sobre suas 

ferramentas e sua producao. Nessas condicoes, o trabalho se tornou apatico e alienante. 

Com a producao industrial, o homem nao mais participa da producao final de seu 

trabalho, pois passa a produzir segundo as exigencias do mercado e para o mercado, nao mais 

para si. Impossibilitado de possuir o que ajuda a construir e, desidentificado com o que 

produz, o trabalho passa a ser vivenciado como sofrimento e desprazer. A este respeito, Marx 

(1984, p.35) salienta: "O trabalho alienado se apresenta como algo externo ao trabalhador, nao 
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faz parte de sua personalidade e o trabalhador nao se realiza em seu trabalho, mas nega-se a si 
mesmo". 

Na contemporaneidade, o trabalho passa a ser visto pela dialetica prazer/sofrimento e, 

por gerar sofrimento, pode eausar o adoecimento do trabalhador. Dessa forma, o 

conhecimento dos aspectos relevantes que influenciam no adoecimento do trabalhador tem se 

tornado imprescindivel, tendo em vista o sofrimento psiquico que se evidencia em decorrencia 

das relacoes de trabalho. 

Sobre este assunto, Dejours afirma que o trabalho determina o status social e as 

relacoes interpessoais, bem como, molda as caracteristicas de sua personalidade e, portanto, "e 

devido a esta rede de relacoes homem/trabalho que sua saude fica implicada no mais alto 

nivel" (DEJOURS, 1993, p.99). No entanto, apesar de um grande numero de pesquisas terem 

se dedicado a apontarem os aspectos negativos do trabalho, como desgaste e doencas, o 

referido autor ressalta que o trabalho nao e apenas negativo, mas pode se tornar um fator 

essencial do equilibrio e desenvolvimento do individuo. Nessa perspectiva, o trabalho torna-se 

central na construcao da identidade, na realizacao pessoal e na saude mental, tendo em vista 

ser um mediador entre o sujeito e a sociedade. 

6.2. Relacao trabalho x Saude: perspectiva multidisciplinar 

E somente a partir dos anos 70 que aparecem na literatura academica, investigacoes 

acerca da saude do trabalhador articulado diretamente ao processo de producao. Dessas 

investigacoes, surge a compreensao de que o trabalho e um fenomeno biopsicossocial, 

enquanto expressao de um processo historico, diferenciando-se da compreensao puramente 

biologica ate entao vigente. Em decorrencia dessa mudanca historica e a partir de 

questionamentos dos proprios trabalhadores sobre saude e seguranca, surgem novas 

abordagens teoricas enfatizando o aspecto da subjetividade no trabalho. 

A partir de estudos como os de Laurell (1982, apud ARAUJO, 2004, p.21), 

compreende-se que o processo laboral, bem como as alteracoes tecnologicas no mundo do 

trabalho, "se constitui em fontes geradoras de tensao e fadiga para uma dada coletividade", 

sendo isso materia estudada pela Ergonomia, a qual traz a nocao e estabelece a diferenca entre 

o trabalho prescrito e o trabalho real (efetivo/realizado). E a partir do trabalho prescrito que os 

trabalhadores usam sua criatividade e reinventam a sua atividade laboral. 

No entanto, na tentativa de minimizar o sofrimento fisico e mental, a ergonomia tratou 

dos aspectos fisicos, materials e objetivos do trabalho, mas esqueceu de questionar sobre o 
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que da prazer, satisfacao ou pode desencadear agressividade no trabalhador. Esses aspectos 

nao se deixam medir nem se permitem ser mensurados, pois seu carater e puramente 

qualitativo e diz respeito a subjetividade que e unica e singular para cada sujeito. 

A partir dos anos 50, novas pesquisas surgem, objetivando investigar a relacao entre 

saude mental e trabalho em diferentes perspectivas. Dentre elas, a teoria do estresse, do 

esgotamento profissional (burnout), bem como, da psicodinamica do trabalho, que se interessa 

pelos processos psiquicos e intersubjetivos relacionados ao prazer e ao sofrimento do 

trabalhador (ARAUJO, 2004, p. 23). 

A teoria do estresse, cujo termo e oriundo da fisica, significando "o grau de 

deformidade que uma estrutura sofre quando e submetida a um esforco" (LIMONGI 

FRANCA, 1999, p.31), foi desenvolvida pelo canadense Hans Selye (1936-1982), que utilizou 

o termo para designar o conjunto de reacoes que um organismo desenvolve ao ser submetido a 

uma situacao que exige esforco de adaptacao. Nessa perspectiva, a teoria do estresse concebe 

o ser humano como uma maquina biopsicossocial submetida a numeros e estatisticas, 

garantindo que cada individuo encontre seu equilibrio e possa se adaptar ao ambiente de 

trabalho. 

Com o aprofundamento dos estudos acerca do mal-estar profissional entre os 

trabalhadores prestadores de cuidados, como os profissionais da saude, educacao, assistencia 

social etc., surge o conceito de "esgotamento profissional"- burnout, que se define "como uma 

sindrome do esgotamento fisico e emocional favorecendo o desenvolvimento de imagens 

negativas de si mesmo, de atitudes desfavoraveis em relacao ao trabalho e perda de interesse 

em relacao ao cliente" (CHANLAT, 1990, apud ARAUJO, 2004, p.24). 

Epistemologicamente diferente da teoria do estresse, a "psicopatologia do trabalho" 

nao nega a realidade biologica do ser humano, mas o concebe enquanto um ser subjetivo, cuja 

qualidade de vida psiquica no trabalho e irredutivelmente relacionada as suas condicoes de 

existencia. Nesse sentido, o conceito de "desgaste emocional" com o qual trabalha a 

psicodinamica do trabalho, proposta por Dejours, pode ser considerado um avanco em relacao 

a teoria do estresse, tendo em vista acrescentar os aspectos emocionais subjetivos do 

trabalhador no campo de suas investigacoes. 

Nessa nova perspectiva, rompe-se com a visao causalistica (causa/doenca) e passa-se a 

adotar um modelo dinamico de analise, que busea compreender os recursos utilizados pelos 

trabalhadores para suportar e nao adoecer devido as pressoes psiquicas do trabalho, ou seja, 

para se manterem no campo da "normalidade". A partir dessa percepcao, Dejours propoe o 

conceito de sofrimento para delimitar um novo campo de pesquisas que nao era o da doenca 
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mental, mas dos processos intersubjetivos mobilizados pelas situacoes de trabalho, que passa a 

ter como tema central as relacoes intersubjetivas (DEJOURS & ABDOUCHELI, 1994). 

Assim, na perspectiva teorica da psicodinamica do trabalho, Dejours afirma: "o 

homem nao chega ao seu local de trabalho como uma maquina nova, na relacao do 

trabalhador com o trabalho, esta implicado seu passado, sua historia e sua infancia". 

(DEJOURS, 1993, p. 103). 

Ao considerar bastante limitadas as proposigoes que se preocupavam exclusivamente 

com o corpo, enquanto alvo de impacto resultante dos prejuizos do trabalho, Dejours (apud 

ARAUJO, 2004, p. 30) chama a atencao para as estrategias mentais utilizadas pelos 

trabalhadores nas atividades corporais. 

Assim, a partir da psicodinamica do trabalho, os cientistas conseguiram compreender 

que o trabalho e nao o ocio e fundamental para a saude do individuo, pois o nao-trabalho pode 

ser igualmente perigoso para a saude. Desde entao, as concepgoes teoricas acerca das afecgoes 

psiquicas, inclusive em relagao a produgao conceitual em termos de estresse, tem mudado 

consideravelmente. 

Com o rompimento da visao causa/doenga, passa-se a adotar um modelo dinamico de 

analise, cuja preocupagao se volta para o sofrimento psiquico, para as defesas contra este 

sofrimento e para as doengas resultantes da confrontagao dos homens com a organizagao e 

pressao psiquica do trabalho. 

Sobre a organizagao do trabalho, Dejours (apud ARAUJO, 2004, p. 28) entende a 

divisao de tarefas entre os trabalhadores como o modo operatorio prescrito e a divisao dos 

homens, como repartigao das responsabilidades, hierarquia, comando, controle, etc. Segundo 

ele, o modo operatorio diz respeito ao interesse do trabalho para o sujeito, enquanto a divisao 

dos homens aponta para as relagoes entre as pessoas, e mobiliza afetos como amor, odio, 

amizade, confianga, solidariedade, etc. 

Nesse enquadre, o conflito surge pela oposigao que se estabelece entre o desejo do 

trabalhador e a realidade do trabalho. No momento em que "so resta ao trabalhador se adaptar 

ao trabalho prescrito, inicia-se o sofrimento e a luta contra o sofrimento"(DEJOURS, 1993). 

Esse sofrimento diz respeito a nao satisfagao das necessidades relacionadas aos desejos 

(inconscientes) mais profundos dos sujeitos, e assim, o trabalho passa a ser visto como fonte 

de sobrevivencia, nao mais como polo sublimatorio de prazer (op.cit, p.30). 

Ainda de acordo com a psicodinamica do trabalho, o prazer no trabalho se faz 

presente a partir do sofrimentb criativo, que aparece quando e possivel subverter o sofrimento 

em favor da criatividade. Assim, a vitoria da luta contra o sofrimento esta diretamente 
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relacionado com o sentido atribuido ao trabalho. Ao contrario, quando no trabalho nao ha 

espaco para a criatividade, predominam a insatisfagao, o sentimento de inutilidade e a 

indignacao. 

Nessa perspectiva, os elementos relacionados a organizacao do trabalho como a 

divisao das tarefas, seu conteudo, o ritmo do trabalho, as relacoes de poder e de 

responsabilidade, se constituem em fontes laborais de tensao que, por conseguinte, provocam 

desgaste fisico que se configura por fadiga, depressao, disturbios psicossomaticos, sindromes 

neuroticas e alcoolismo. 

6.3. Saude do Trabalhador 

Nao se pode negar a enorme contribuicao que o avanco medico-tecnologico tem 

proporcionado a humanidade, no entanto, o que fazer quando as doencas surgem como 

resultado de aspectos psicologicos (emocoes e conflitos) ou psicossociais (meio ambiente 

familiar, aspectos economicos e organizacao do trabalho). 

Nas ultimas decadas, pesquisas como as de Limongi Franca (1999), Dejours (1994), 

Seligmann-Silva (1994), Albornoz (1986) dentre outros, vem sendo desenvolvidas 

objetivando uma melhor compreensao das doencas que surgem como resultado de aspectos de 

ordem emocional, nas quais se enfatiza a relacao sujeito-trabalho. E o modelo da 

multicausalidade das doencas. Este modelo acredita que as pessoas nao adoecem apenas por 

conta de agentes nocivos do ambiente, mas podem se tornar sensiveis a agao desses agentes. 

O modelo da multicausalidade considera a interacao reciproca entre multiplos fatores 

causadores de doengas, como o potential patogenico do agente agressor, a susceptibilidade do 

organismo e o ambiente. Ao contrario das teorias unicausais, influenciadas pelo pensamento 
o 

positivista, que desconsideram fatores como condigoes socio-economicas, habitagao, higiene, 

entre outras, falhando na compreensao mais ampla da pessoa que adoece e da realidade social 

na qual esta inserida. Dessa forma, as teorias multicausais permitem avangar nas dimensoes 

coletivas e subjetivas do processo saude-doenga. 

A partir dessa perspectiva, o tema Saude do Trabalhador tem conquistado avangos e 

proposto melhorias nas condigoes de trabalho, ainda que muito lentamente. Afinal, a 

percepgao sobre o adoecer por conta do ambiente de trabalho depende do valor que e atribuido 

a saude e de acordo com os principios de responsabilidade social, a partir das teorias que 

examinam tal relagao. 
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A psicopatologia do trabalho, no initio de suas pesquisas, dava enfase as afeccSes 

mentais possivelmente ocasionadas pelo trabalho, como as patologias profissionais somaticas 

resultante dos danos fisico-quimico-biologico do posto de trabalho. Predominava na literatura, 

em geral, as doengas mentais e pouco se falava no trabalhador enquanto sujeito. 

Com a crescente demanda sobre as condigoes psicoiogicas do trabalhador, descobriu-

se, aos poucos, em algumas categorias profissionais, incluindo dos servidores publicos uma 

fragilizagao que favorecia o apareeimento de doengas no corpo como conseqiiencia de 

estrategias defensivas na luta contra o medo e o excesso de trabalho. 

A partir de entao, os estudos sobre psicopatologia do trabalho passou a evidenciar que 

a doenga e o sofrimento so tem sentido para cada individuo em particular, enquanto o trabalho 

e de natureza fundamentalmente social. Tal constatagao levou os pesquisadores a concluir que 

no conflito social-privado, o privado prevalece vigorosamente e que, em geral, as pressoes do 

trabalho sao incapazes, por si mesmas, de fazer desencadear uma psicopatologia de massa 

(DEJOURS e ABDOUCHELI, 1994, p. 123). 

Desse fato, evidenciou-se que a organizagao do trabalho era desestabilizadora para a 

saude mental dos trabalhadores. Assim, a psicopatologia do trabalho privilegia a 

"normalidade" enquanto enigma e tem como objetivo o estudo do sofrimento no trabalho. 

Afinal, se a doenga mental3 e facil de definir, o bem-estar ou boa saude e dificil de 

compreender. 

Nessa perspectiva, ao discorrer sobre o tema prazer/sofrimento no ambiente de 

trabalho, embasado pelas ideias de Georges Canguilhem (1972), no livro "O normal e o 

patologico" e, mais especificamente, sobre a complexa relagao saude e trabalho, Dejours 

(1993, p.99) faz uma critica a defmigao de saude dada pela Organizagao Mundial de Saude -

OMS, que preconiza: "a saude e um estado de completo bem-estar fisico, mental e social e 

nao consiste, somente, em uma ausencia de doenga ou enfermidade". Segundo ele, o 

significado do que seja completo bem-estar e uma expressao dificil de ser entendida e pouco 

precisa. 

Para justificar essa critica, ele langa mao de tres areas do conhecimento, como a 

Fisiologia, para a qual o estado de completo bem-estar deve ser entendido como um objetivo, 

um ideal a ser alcangado, pois, do ponto de vista da Fisiologia, o organismo esta em constante 

desequilibrio, ou seja, o organismo nunca esta inerte, mas permanece em constante 

movimento. 

Do ponto de vista da Psicossomatica, os avangos nos estudos tem mostrado que a 

maioria das doengas, com excegao das intoxicagoes, acidentes ou doengas desencadeadas por 
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parasitas e microbianas, sao o resultado de um impasse psiquico devido a relacoes afetivas 

dolorosas ou insustentaveis, ou seja, as doencas nao ocorrem por acaso na vida das pessoas, 

mas se desencadeiam quando alguma coisa de penoso e doloroso ocorre na vida psiquica e 

afetiva. 

Na perspectiva da psicopatologia do trabalho, o trabalho e considerado um dado 

fundamental da saude. Nao apenas em seu aspecto negativo do desgaste e das doengas, mas, 

tambem, em seu aspecto positivo da realizacao e satisfagao pessoal, pois o nao-trabalho pode 

ser igualmente perigoso para a saude. Nessa perspectiva, a saude mental nao e a ausencia de 

angustia nem a ociosidade, afinal, "Quando um sujeito nao faz nada, nao quer fazer nada, e se 

mantem em uma inatividade quase total, geralmente e sinal, pelo menos do ponto de vista da 

psiquiatria, que este sujeito esta doente" (DEJOURS, 1993, p. 102). 

Na contra-mao do modelo positivista da objetividade ergonomica atraves da medicao 

da carga de trabalho fisica e mental, inviaveis para medir a vivencia subjetiva do trabalhador 

como prazer, satisfagao, frustragao ou agressividade, a psicodinamica do trabalho propoe um 

modelo no qual afirma: "Ao ser submetido a excitagoes vindas do exterior (informagoes 

visuais, auditivas, etc.) e do interior (excitagoes instituais, inveja, desejo, raiva, etc) o 

trabalhador retem energia, que quando acumulada transforma-se em tensao psiquica, 

popularmente chamada de tensao nervosa (Idem,ibidem)". Para liberar tal energia, o 

trabalhador necessita canalizar seus impulsos e excitagoes internas e externas. Para tanto, ele 

elege, a partir de sua estrutura de personalidade, tres vias de descargas: via psiquica, motora e 

visceral. 

A via psiquica presta-se a construgao de fantasias, inclusive as agressivas; pela via 

motora, em momentos de conflito, o sujeito explode e pode, eventualmente, usar sua forga 

muscular destrutivamente. Porem, quando ambas falham, entra em agao a via do sistema 

nervoso autonomo que e a via visceral, causando desequilibrio nas fungoes somaticas. Este 

modelo apresentado por Dejours resume a relevancia quanto a organizagao do trabalho para a 

saude do trabalhador. 

Do ponto de vista dejouriano, o sofrimento do trabalhador implica em um estado de 

luta do sujeito contra as forgas da organizagao do trabalho que o empurra em diregao a doenga 

mental (DEJOURS e ABDOUCHELI, 1994, p. 127). 

Dessa forma, o conflito entre a organizagao do trabalho e o funcionamento psiquico e 

fonte de sofrimento, e, tal sofrimento suscita estrategias defensivas. As estrategias defensivas, 

no entanto, sao importantes na medida em que levam a modifieagao, transformagao da 
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percepgao que os trabalhadores tem da realidade que os fazem softer. Devido as estrategias 

defensivas, de vitimas passivas, os trabalhadores colocam-se na posicao de agentes ativos. 

O desafio da psicopatologia do trabalho nao e eliminar o sofrimento, isto seria 

impossivel, afinal, o sofrimento e inevitavel para todo sujeito. O que se pretende e favorecer 

sua transformacao e nao sua eliminacao. Quando o sofrimento e transformado em criatividade, 

ele beneficia a identidade do sujeito, aumentando-lhe a resistencia contra a desestabilizacao 

psiquica e somatica (op. cit.,p.l37). 

Nessa perspectiva, a organizagao do trabalho e antes de tudo uma relagao 

intersubjetiva e uma relagao social, ela e mediatizada por todas as relag5es humanas existentes 

no ambiente de trabalho. A organizagao real do trabalho e basicamente tecniea, mas passa por 

uma integragao humana que a modifica e da sua forma concreta. 

Ainda sobre o tema das afecgoes em decorrencia da organizagao do trabalho, 

Seligmann-Silva (1994, apud ARAUJO, 2004, p.40) acrescenta a ideia de processo de 

expropriagao (no sentido de subtragao) de elementos da subjetividade, em situagoes de 

trabalho extremo dos trabalhadores. Tal ideia e sustentada pela teoria do materialismo 

historico, para o qual o 'trabalho alienado provoca uma utilizagao deformada das 

potencialidades psiquicas e do proprio corpo. 

A autora acima citada apresenta ainda o conceito de "desgaste da identidade", que 

ocorre na medida em que a forma de gerencia e organizagao do trabalho atinge seus valores, 

crengas e afeta a dignidade do trabalhador. Identidade, aqui apresentada pela autora, e vista 

como um processo que passa por transformagoes a partir das experiencias de trabalho ao 

longo da vida (SELIGMANN, 1994, apud, ARAUJO, 2004, p. 41). 

Ainda de acordo com Seligmann-Silva (idem, ibdem), a fadiga mental, que e 

indissociavel da fadiga fisica, pode ser entendida enquanto desgaste que, ao ser acumulado ao 

longo do tempo, conforma um quadro denominado "fadiga cronica", cujos sintomas, alem de 

cansago pode aparecer disturbios do sono, irritabilidade, desanimo, entre outros. 

Pelo que tem sido discutido, e possivel perceber que o bem-estar psiquico nao provem 

da ausencia de funcionamento, mas de um livre funcionamento em relagao a tarefa que se esta 

desenvolvendo, ou seja, um 4rabalho equilibrante diz respeito a forma como o trabalho se 

organiza. Tal equilibrio advem da flexibilidade na organizagao do trabalho, sendo 

fundamental deixar espago para que o trabalhador exerga sua criatividade, de forma que 

encontre prazer no que faz. Enfim, "A saude nao e um estado, mas um objetivo em constante 

remanejamento e algo que se tenta conquistar e que se defende com liberdade" (DEJOURS, 

1993, p. 104). 
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6.4. Da Medicina do trabalho a Saude do Trabalhador 

Propondo-se a responder quest5es significativas referente ao atual modelo "Saude do 

Trabalhador", Mendes e Costa Dias (1991), apresenta um ensaio em que revisita os principals 

conceitos e praticas da medicina do trabalho a saude do trabalhador, cujos topicos principals 

passaremos a apresentar. 

A Medicina do trabalho surge na Inglaterra no sec. XIX, com a revolucao industrial. 

As condigoes de trabalho desse periodo eram sub-humanas devido a ambientes insalubres e 

longas jornadas de trabalho. Porem, toda esta precariedade colocava em risco o proprio 

processo industrial. 

Da preoeupaeao em relagao ao processo produtivo, surge a figura do medico do 

trabalho, que atuava dentro da fabrica e era de inteira confianga do empregador. O medico do 

trabalho assumia total responsabilidade sobre a saude dos trabalhadores em decorrencia dos 

danos do processo de trabalho. 

Nesse eenario, e em decorrencia da precariedade dos sistemas de saude bancado pelo 

estado, a figura do medico do trabalho era um aporte segmo para os trabalhadores e seus 

familiares, criando uma dependencia entre o trabalhador e o emprego. Este modelo se 

expandiu rapidamente, ganhando adesao por parte dos empregadores, de tal forma que em 

1953, atraves da Recomendagao 97 a Organizagao Mundial do Trabalho (OIT), recomenda a 

formagao de medicos do trabalho. 

Em 1959, a partir das experiencias dos paises industrializados, surgiu o primeiro 

instrumento legal, que serviu de referenda para os diplomas em medicina do trabalho. Com a 

instituigao legal da formagao academica, atribuiu-se a medicina do trabalho a tarefa e total 

responsabilidade de cuidar do bem-estar fisico e mental dos trabalhadores, conferindo ao 

medico um carater de absoluta onipotencia, propria da concepgao positivista da pratica 

medica. 

No periodo da II Guerra Mundial e pos-guerra as perdas humanas, somadas as perdas 

por acidentes de trabalho preocupa os empregadores, e com a evolugao cada vez mais 

aeelerada da produgao industrial, a medicina do trabalho toma-se insuficiente para intervir 

junto aos inumeros problemas relativos a saude do trabalhador. A resposta cientifica para o 

problema e ampliar os servigos medicos para o ambiente de trabalho, criando uma formagao 

interdisciplinar e multidisciplinar. 

Assim, a Saude Ocupacional surge na perspectiva da higiene do trabalho, refletindo o 

historico servigo medico, associada em algumas faculdades a um ramo da saude ambiental. 



Mais uma vez, a preocupaclo com a producao se repete, a Saude Ocupacional mantem o 

mesmo modelo mecanicista da Medicina do Trabalho, centrada no ambito do trabalho, em 

detrimento da Saude do Trabalhador. 

Com o surgimento dos movimentos sociais, sobretudo nos paises ocidentais 

industrializados, a fragilidade do modelo "Saude Ocupacional" se evidencia, ao mesmo tempo 

em que novos padroes e novos valores se impoem. Os movimentos sociais e trabalhistas que 

surgem traz a tona o cotidiano hostil dos trabalhadores, expressos em sofrimento, doenca e 

morte. Desde entao, novas medidas sao tomadas e a lei se impoe para garantir o direito dos 

trabalhadores. 

Com os avancos sociais e a organizagao dos trabalhadores o modelo ideologico da 

multicausalidade e da medicalizacao passa a ser alvo de desconfianca e criticas. Surge, entao, 

programas alternatives e o estado acata alguns desses programas. Desses debates sociais, 

desvela-se o impacto do trabalho sobre a Saude do Trabalhador e os pilares da Medicina 

Ocupacional sao colocados em xeque. 

Da Medicina Ocupacional passa-se a promocao da saude. O foco dos processos 

ambientais do trabalho sao redirecionados para as doengas resultantes do processo de trabalho, 

como, doengas cardiovasculares, disturbios mentais, estresse, cancer, entre outras. 

Enfim, do intenso processo social de mudangas nas relagoes trabalho/saude, surge um 

novo paradigma, "Saude do Trabalhador", como uma categoria da saude publica. 

Esse novo paradigma rompe com a tradicional concepgao de determinagao social, 

pautada no vinculo causal entre a doenga e um agente especifico ou a fatores de riscos, que 

desconsiderava a subjetividade de cada trabalhador (MENDES E COSTA DIAS,1991, p.347). 

Nessa perspectiva, os trabalhadores buscam o controle sobre as condigoes e o ambiente de 

trabalho, bem como, almejam serem reconhecidos em seu saber, objetivando tornar o 

ambiente de trabalho mais saudavel. 

Para implementar este novo modelo, os trabalhadores contam com dois importantes 

apoio: assessoria tecnica especializada e suporte, ainda que limitado, dos servigos publicos 

estatais de saude. 

Atualmente, os Medicos que trabalham com a Medicina do Trabalho admitem que o 

desgaste a que as pessoas sao submetidas nos ambientes e nas relagoes com o trabalho sao 

determinantes no surgimento de diversas doengas. Da mesma forma, a Organizagao Mundial 

de Saude concorda que os agentes estressores sao tao potentes quanto os micro-organismos no 

desencadeamento de doengas. Em relatorio datado de 1986 (apud Franga, 1999, p. 37) a OMS 
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afirma que ha uma multiplicagao de manifestagoes de doengas causadas por desequilibrio 
psicossociais. 

7. Sobre Estresse 

A partir do texto "Esjtresse e Trabalho" de Limongi Franca (1999), apresentaremos 

alguns conceitos basicos sobre o tema. Em seu texto, a autora traz a seguinte definicao: " O 

termo estresse vem da fisica, para a qual significa o grau de deformidade que uma estrutura 

sofre quando e submetida a um esforgo". O canadense Hans Selye (1936), utilizou esse termo 

para designar o conjunto de reacoes que um organismo desenvolve ao ser submetido a uma 

situagao que exige esforco de adaptagao. Na concepgao de Selye, o estresse era o resultado de 

um estimulo maior do que o organismo pode suportar (FRANCA, 1999, p.31). 

Contudo, estudos comprovaram que o estresse e uma resposta do organismo a algumas 

situagoes, com o objetivo de mobilizar recursos para o enfrentamento das situagoes, nao 

necessariamente ruins, mas que pode ser usado de forma positiva em beneficio do individuo. 

Nesse sentido, a condigao de estresse e definida, em geral, como resultante de um 

desequilibrio percebido entre as solicitagoes impostas pelo ambiente e as capacidades que a 

pessoa tem para enfrenta-las. 

No entanto, alguns aspectos do cotidiano podem se transformar em estimulo estressor, 

como, por exemplo, a necessidade de enfrentar situagoes novas, especialmente se a situagao 

estiver associada a uma experiencia negativa anterior. Da mesma forma, a impossibilidade de 

se prever alguns acontecimentos sobre os quais nao se tem nenhum controle, pode ser fonte 

geradora de muita ansiedade, levando ao estresse. 

Especificamente sobre o estresse ocupacional, pode ser compreendido como o produto 

da relagao entre individuo e seu ambiente de trabalho, em que as exigencias deste ultrapassam 

as habilidades do trabalhador para enfrenta-los, o que pode acarretar um desgaste excessivo do 

organismo, interferindo na sua produtividade. 

O estresse atinge diferentes areas na vida das pessoas e esta relacionado a diversos 

fatores, como mudangas na vida pessoal, trabalho e doengas. Em relagao ao ambiente de 

trabalho, sabe-se que algumas ocupagoes sao mais estressoras que outras, incluindo-se nessas, 

as atividades em que se lida diretamente com uma grande quantidade de pessoas, como 

hospitals, aeroportos, centros de informagoes, entre outras. 

Segundo Limongi Franga (idem, ibdem), para se realizar um estudo sobre estresse na 

vida do ser humano, e preciso observa-lo do ponto de vista biopsieossocial, tendo em vista que 
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as dimensSes que compoem a vida humana sao interdependentes, as reagoes organicas nao 

ocorrem isoladas, elas mobilizam outras areas do nosso ser como afetos e relagoes sociais. 

As respostas do individuo ao estresse podem estar associadas, mais frequentemente, a 

aspectos negativos, no entanto, a capacidade de adaptagao as diferentes situagoes da vida tem 

sido fundamental para a especie humana, uma vez que a ajuda a sobreviver e a desenvolver 

alternativas para enfrentar as multiplas situagoes de ameaga, concreta ou simbolica. 

No tocante a isso, o conceito de enfrentamento diz respeito a um conjunto de esforgos 

que uma pessoa desenvolve para lidar com as circunstancias internas e externas, avaliadas 

pela pessoa como excessiva ou acima de suas possibilidades. Sao estrategias, nao 

necessariamente conscientes, para compreender e manejar as situagoes ameagadoras, 

construindo recursos para manter o equilibrio do organismo (FRANCA, 1999). 

Na verdade, e quase impossivel eliminar o estresse de nossas vidas, mas tambem, e 

verdade que a exposigao a uma excessiva situagao de estresse pode ser bastante prejudicial 

para o organismo. O desejavel e que se encontre o equilibrio entre os aspectos estressores e a 

capacidade de reagao de cada organismo. 

Afmal, a todo momento estamos buscando nos adaptar as diferentes situagoes e 

exigencias do dia a dia, o que inevitavelmente nos leva a viveneiar situagoes de estresse. Tudo 

depende da capacidade que cada organismo possui para responder as necessarias reagoes de 

adaptagao. A esse respeito, Selye (apud FRANCA, 1999) afirma que quando um organismo e 

submetido a um estimulo que ameaga sua homeostase (equilibrio organico), ele tende a reagir 

com um conjunto de respostas especificas, independentemente da natureza do estimulo. 

Do ponto de vista biologico, os aspectos estressores advem tanto do meio exterao, 

como frio, calor, ambientes conflitantes, etc. como do meio interno, medo, angiistias, alegria, 

tristezas e podem desencadear em nosso organismo reagoes intensas mobilizando o sistema 

nervoso, o sistema endocriho e o sistema imunologico, que sao estruturas organicas 

diretamente relacionadas ao funcionamento dos orgaos e regulagao das emogoes. 

Os mais recentes estudos comprovam que as respostas de adaptagao aos estimulos 

estressores estao diretamente relacionadas as diferengas individuals e, por conseguinte, a 

capacidade de resposta por parte de cada organismo, e da forma como cada pessoa avalia a 

situagao. Nesse sentido, Franga (1999, p.30) propoe que qualquer estudo ou pesquisa sobre 

estresse deve adotar um modelo relational, que estude nao so o estimulo estressor e 

consequente resposta organica, mas que leve em consideragao as caracteristicas individuals, 

como o individuo avalia e enfrenta o estimulo, bem como o ambiente e a circunstancia no qual 

ele esta inserido. 
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Nesse sentido, quando o estresse e resultante de um esforco de adaptagao, mas que 

gera sensacao de realizacao pessoal, bem-estar e satisfacao das necessidades, e considerado 

positivo, por se tratar de um esforgo sadio na garantia da sobrevivencia. A esse estresse 

positivo, chama-se eustresse." 

O distress e o estresse negativo, por provocar tensao com rompimento do equilibrio 

biopsicossocial por excesso ou falta de esforgo. Porem, mesmo que alguns estimulos sejam 

suficientemente fortes, e preciso considerar as diferencas individuals, pois nas diversas 

situagoes da vida os individuos reagem de forma diferente. 

Sobre o estresse laboral, pode ser defmido como as situagoes em que a pessoa percebe 

seu ambiente de trabalho como hostil e ameagador, em oposigao as suas necessidades de 

realizagao pessoal e profissional, bem como a sua saude fisica ou mental, prejudicando a 

relagao deste com o trabalho. No ambiente de trabalho, quanto maior for o comprometimento 

da pessoa com a tarefa que esta desenvolvendo, maior sua capacidade de responder de forma 

positiva aos estimulos estressores, pois o trabalhador passa a assumir os riscos da tarefa, 

adquirindo recursos para superar os obstaculos. (FRANCA, 1999, p.31). 
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8. Analise dos Dados: 

Questionario sobre Stress no Trabalho: 

1) Sexo: F: 10 M: 3 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Feminino 10 76,9 

Masculino 3 23,1 
Total 13 100% 

A partir da analise dos dados, percebe-se que a maior parte dos recepcionistas do HUAC 

pertence ao sexo feminino, compondo mais de 75 por cento do total de entrevistados. 

2} Idade: 

Entre 20 e 30: 7 

Entre 41 e 50: 1 

Tabela: 

Entre 31 e 40: 3 

Acima: 2 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Entre 20 e 30 7 53,8 

Entre 31 e 40 3 

Entre 41 e 50 1 7,7 

Acima 2 15,4 

Total 13 100% 

Nota-se que a maior parte dos pesquisados sao pessoas jovens que estao na faixa dos 20 aos 

30 anos, seguidos pela idade que varia dos 31 aos 40 anos. Esses dois niveis de idade 

correspondem a mais de 75% do total de entrevistados. A faixa etaria de menor incidencia e a 

de 41 a 50 anos, incidindo em apenas um entrevistado. Dois recepcionistas do grupo 

pesquisado possuem mais de 50 anos. 
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3) Grau de Escolaridade: 

1 0 grau incomplete: 0 1 ° grau completo: 0 

2° grau incomplete: 0 2° grau completo: 8 

Superior incompleto: 1 Superior completo: 4 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

1° grau incompleto 0 0 

1° grau completo 0 0 

2° grau incompleto 0 0 

2° grau completo 8 61,6 

Superior incompleto 1 7,7 

Superior completo 4 30,7 

Total 13 100% 

Em relagao ao nivel de escolaridade dos recepcionistas, observa-se que a maior parte possui o 

segundo grau completo, seguido pelo nivel superior completo. Nenhum dos entrevistados 

possui escolaridade inferior ao segundo grau incompleto. 

4) Ha quanto tempo trafaalha no setor: 

Menos de 5 anos: 7 Entre 5 e 10 anos: 5 Mais de 10 anos: 1 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Menos de 5 anos 7 53,8 

Entre 5 e 10 anos 5 38,5 

Mais de 10 anos 1 7,7 

Total 13 100% 

No que diz respeito ao tempo de trabalho no setor, mais da metade dos recepcionistas trabalha 

ha relativamente pouco tempo, menos de cinco anos, e apenas um trabalha no setor a mais de 

10 anos. 
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5) Motivo de sua coloca?ao no setor: 

Concurso: 3 

Tabela: 

Transferencia: 3 Outros: 7 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Concurso 3 23,1 

Transferencia 3 23,1 

Outros 7 53,8 

Total 13 100% 

Sobre o motivo da colocacao dos recepcionistas do HUAC, percebe-se que cerca de um quarto 

entrou no setor por meio de concurso publico, o que indica um baixo indice. Nota-se que a 

mesma percentagem esta no referido setor por motivo de transferencia. E a maior parte dos 

servidores recepcionistas nao explicitou o motivo de sua locagao no setor. 

Questoes especfficas sobre stress: 

Sintomas Fisicos 

6) Sintocansaco constante: Sim: 8 Nao: 5 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 8 61,6 

Nao 5 38,5 

Total 13 100% 

De acordo com os resultados obtidos, observa-se que mais da metade afirma sentir cansaco 

constante, correspondendo a mais de sessenta por cento dos entrevistados, o que pode ser 

traduzido como um indicativo de stress no setor. 
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7) Sinto insonia: Sim: 2 Nao: 11 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 2 15,4 
Nao 11 84,6 
Total 13 100% 

Em relagao a insonia, apenas 15 por cento afirmou sentir esse sintoma. Mas a maioria 

significativa respondeu que nao o sentia. 

8) Sinto diarreia ou dores no estomago: Sim: 2 Nao: 11 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 2 15,4 

Nao 11 84,6 

Total 13 100% 

Em relagao a diarreia ou dores no estomago, os dados coletados apontaram nao haver tais 

sintomas em mais de 80% dos entrevistados, e apenas dois responderam afirmativamente. 

9) Sinto dores musculares: Sim: 10 Nao: 3 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 10 76,9 

Nao 3 23,1 

Total 13 100% 

De acordo com os dados coligidos, uma grande parcela dos entrevistados, mais de 75%, 

respondeu afirmativamente ao sintoma dores musculares, o que se constitui em uma 

incidencia bastante significativa. 
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10) Sinto aperto no peito: Sim: 4 Nao: 9 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 4 30,7 
Nao 9 69,3 
Total 13 100% 

No que diz respeito ao sintoma de aperto no peito, apenas uma minoria respondeu 

afirmativamente, enquanto a grande maioria, aproximadamente 70% disse nao sentir tal 

sintoma. 

SINTOMAS EMOCIONAIS: 

11) Sinto-me desanimado: Sim: 6 Nao: 7 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 6 46,2 

Nao 7 53,8 

Total 13 100% 

Quanta ao sentimento de desanimo entre os recepcionistas, parece haver um equilibrio entre 

os que se sentem desanimados e os que nao se sentem. Dado que requer uma melhor 

observacao em relagao a causa do desanimo entre uma expressiva porcentagem dos 

recepcionistas. 

12) Sinto-me facilmente irritado: Sim: 6 Nao: 7 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 6 46,2 

Nao 7 53,8 

Total 13 100% 
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Quanta a se sentirem irritados, apenas pouco mais da meta nao tem tal sensaeao, e pouco 

menos da metade responderam que se sentiam irritados. Observa-se que a diferenga entre os 

que sentem esse sintoma e os que nao sentem nao e tao grande. Porem, mesmo nao incidindo 

na maioria dos respondentes, tal sintoma e significativo. 

13) Sinto-me constantemente ansioso (a): Sim: 4 Nao: 9 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 4 30,7 

Nao 9 69,3 

Total 13 100% 

No que se refere a ansiedade, percebe-se que quase 70% nao apresentam o sintoma, contra 

cerca de 30% que afirmou possui-lo. 

14) Sinto dificuldade de concentracao: Sim: 2 Nao: 11 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 2 15,4 

Nao 11 84,6 

Total 13 
0 

100% 

Apenas cerca de 15% do total de entrevistados na pesquisa dizem que possuem dificuldade de 

concentracao, enquanto a maioria nao possui esse sintoma. 

15) Sinto diminuicao da eficiencia no trabalho: Sim: 0 Nao: 13 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 0 0 

Nao 13 100 

Total 13 100% 
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Na pesquisa realizada, todos os entrevistados afirmararn nao sentir diminuicao da eficiencia 

no trabalho. 

16} Sinto raiva, hostilidade e explosoes com as pessoas com quern convivo: Sim: 2 Nao: 11 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 2 15,4 

Nao 11 84,6 

Total 13 100% 

O resultado encontrado para os sentimentos de raiva, hostilidade e explosao nao sao 

significativos, conforme se observa nos dados acima, visto que a grande maioria nao apresenta 

tal sentimento. 

17) Sinto vontade de gritar ou bater em algo para descarregar a tensao: Sim: 6 Nao: 7 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 6 46,2 

Nao 7 53,8 

Total 13 100% 

De acordo com os dados da pesquisa, uma parcela significativa, mais de 45%, responderam 

afirmativamente ao quesito de agressividade, e pouco mais de 50% disseram nao possuir esse 

sintoma. 

18) Sinto que o que faco nao e socialmente retribuido: Sim: 9 Nao: 4 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 9 69,3 

Nao 4 30,7 

Total 13 100% 
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Em relagao ao sentimento de retribuicao pelo trabalho realizado, observa-se que a grande 

maioria sente que seu trabalho e pouco valorizado e reconhecido socialmente. 

19) Desejo fugir das responsabilidades do trabalho: Sim: 0 Nao: 13 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 0 0 

Nao 13 100 

Total 13 100% 

A partir da pesquisa, percebe-se que, apesar da presenea de alguns sintomas de stress no 

ambiente de trabalho, todos os recepcionistas do HUAC afirmaram nao sentirem o desejo de 

fugir das responsabilidades do trabalho. 

20) Desejo trocar de setor de trabalho: Sim: 5 Nao: 8 

Tabela: 

Numero de Funcionarios Percentagem (%) 

Sim 5 38,5 

Nao 8 61,6 

Total 13 100% 

No que se refere a vontade de trocar de ambiente de trabalho, observamos que uma 

parcela significativa, ainda que menor, considera esta possibilidade e a maioria nao 

expressaram tal desejo. 
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9. Conclusao 

Retomando o que foi explicitado na fundamentacao teorica, temos que o trabalho e 

uma categoria central da vida em sociedade, e meio de sobrevivencia do homem pelo uso de 

suas capacidades e potencialidades criadoras. E uma atividade coordenada para alem do 

prescrito e estabelecido pela organizacao do trabalho. 

Ao assumir diferentes e multiplas conotaeoes no decorrer da historia, as novas 

concepcoes de trabalho so ganham sentido a partir dos anos 60, devido as grandes 

transformacoes no cenario sociopolitico e economico. Tal fato favoreceram as reflex5es na 

produgao cientifica acerca das relacoes entre subjetividade e trabalho. 

Assim, como ja citado, so a partir dos anos 70, o processo saiide-doenga ganha carater 

socio-historico, e a doenga, ate entao vista em seu aspecto puramente biologico, passa a ser 

compreendida como um fenomeno biopsicossocial. 

Nesse periodo, na Italia, a crise do fordismo viabilizou experiencias significativa sobre 

saude e seguranga, fazendo surgir uma outra "psicologia do trabalho" enfatizando a 

subjetividade do trabalhador. Este movimento teve ampla participagao dos trabalhadores. 

Paralelamente aos acontecimentos acima descritos, o campo de estudo entre saude 

mental e trabalho torna-se mais sistematico, surgindo novas pesquisas a partir de perspectivas 

diferentes como a teoria do estresse, do esgotamento profissional burnout, da psicodinamica 

do trabalho que estuda os processos psiquicos e intersubjetivos relacionados ao prazer e ao 

sofrimento no trabalho, e da ergonomia que pouca enfase deu a dimensao subjetiva. 

Formulada nos anos 30, a teoria do estresse, inicialmente, tentava entender os 

fenomenos fisiologicos a partir de elementos ameagadores para o individuo que, caso se 

prolongasse a exposigao aos estimulos estressores poderia culminar com o aparecimento de 

disturbios no organismo. 

Com o aprofundamento dos estudos sobre estresse e na tentativa de superar seu 

reducionismo, surgem pesquisas sobre o mal-estar dos profissionais ligados aos servigos de 

prestagao de cuidados, que os psicologos sociais americanos denominaram de burnout -

traduzido por "queimagao interna" (queimagao da forga de trabalho, das expectativas e da 

auto-estima). 

No final dos anos 70, no cenario da psicopatologia do trabalho, novas produg5es 

teorieas surgem no campo das afecgoes mentais possivelmente ocasionadas pelo trabalho. Ate 

entao, o corpo era motivo de preocupagao e protegao por parte dos sindicatos e espeeialistas 
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que o viam como principal alvo de impacto dos prejuizos resultantes do trabalho (ARAUJO, 
2004). 

Considerando essa percepcao de impacto apenas no corpo, muito limitada, Dejours 

(1987) chama a atengao para as mediacoes em jogo (estrategias relativas ao aparelho mental) 

no exercicio das exigencias corporais. 

Assim, recapitulando as pesquisas no campo da psicopatologia do trabalho e 

interessado em estabelecer um nexo causal entre o trabalho e as doencas mentais, Christophe 

Dejours inicia, em 1990, um novo campo de investigacao denominado de psicodinamica do 

trabalho. A psicodinamica do trabalho preocupa-se com a analise do sofrimento psiquico, com 

as defesas contra o sofrimento e com a doenga resultante da confrontagao dos homens com a 

organizagao do trabalho. 

Apresentamos algumas correntes teoricas no campo da saude mental e trabalho como a 

abordagem do estresse em sua perspectiva inicial das reagoes fisiologicas do organismo as 

agressoes do meio ambiente e, tambem, sobre os estudos da psicodinamica do trabalho 

centrado no modelo de desgaste emocional no trabalho. 

Canguilhem (1995) aponta uma perspectiva de analise sobre a saude e a doenga como 

dimensoes constitutivas do processo dinamico que e a vida e afirma que, ""saude diz respeito a 

capacidade de o ser vivo estabelecer normas, de tolerar e enfrentar as dificuldades e as 

agressoes do meio (na medida em que o normal se constitui das variagoes e flutuagoes desse 

meio), o que e mais do que scadaptar". 

Ao problematizar a relagao trabalho/saude, Dejours (1991, apud ARAUJO, 2004) 

defende o ponto de vista de que o trabalho nao e apenas fonte de doenga, mas pode ser, 

tambem, fonte de saude e prazer, pois nunca e neutro em relagao a saude, podendo favorecer 

tanto a doenga quanto a saude. O que vai determinar este processo de saude/doenga e o modo 

como este trabalho e realizado e o significado que Ihe e atribuido por cada trabalhador. 

Finalizando, nao foi nossa pretensao exaurir o tema, mas averiguar a partir da escolha 

de um instrumento de pesquisa dentre varios, a possibilidade de detectarmos sintomas de 

desgaste emocional entre os recepcionistas do HUAC. Concluimos que a partir dos dados 

obtidos em resposta ao questionario de nossa pesquisa, das 15 questoes especificas para o 

sintoma de estresse, 12 questoes apontaram resultados negativos e apenas 03 apresentaram 

dados positivos, fato que demonstra nao ser possivel confirmar a existeneia de estresse entre 

os recepcionistas do HUAC. 

Apesar de nao ser possivel, a partir das respostas obtidas, confirmar a incidencia de 

desgaste emocional entre os recepcionistas do HUAC/UFCG, foram detectados alguns 
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sintomas isolados, entre os fisieos e emocionais. Dentre os fisicos, houve respondentes para 

dores musculares e sensacao de cansaeo. No que se refere aos sintomas emocionais, uma 

parcela significativa disseram sentir desanimo, irritacao, vontade de gritar e bater e sentem 

que o trabalho de recepcionista e pouco valorizado; tais dados certamente devem ser 

considerados pela instituicao como indicios de estresse entre os recepcionistas pesquisados e 

trabalhados de modo a melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. 
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ANEXO 



UNIVERS1DADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO E ADMINISTRACAO PUBLICA 

QUESTIONARIO SOBRE STRESS NO TRABALHO 

DADOS GERAIS: 

1) Sexo: M ( ) F( ) 
2) Idade: Entre 20 e 30 ( ) Entre 30 e 40 ( ) Entre 40 e 50 ( ) Acima ( ) 
3) Grau de Escolaridade: 

Primeiro Grau Completo ( ) Segundo Grau Completo ( ) Ensino Superior ( ) 
Primeiro Grau Incompleto ( ) Segundo Grau Incompleto ( ) Ensino Superior 
lncompleto( ) 

4) Ha quanto tempo trabalha no setor: 
Menos de 5 anos { ) Entre 5 a 10 anos ( ) Mais de 10 anos ( ) 

QUESTOES ESPECIFICAS: 

Nos ultimos doze meses, voce tem sentido alguns desses sintomas? Marque a sua resposta 
com um X. 

SINTOMAS FISICOS: 

5) Sinto cansago constante. Sim ( ) Nao ( ) 
6) Sinto insonia. Sim ( ) Nao ( ) 
7) Sinto diarreia ou dores no estomago. Sim ( ) Nao ( ) 
8) Dores Musculares. Sim ( ) Nao ( ) 
9) Aperto no Peito. Sim ( ) Nao ( ) 

SINTOMAS EMOCIONAIS: 

10) Sinto-me desanimado. Sim ( ) Nao ( ) 
11) Sinto-me facilmente irritado. Sim ( ) Nao ( ) 
12) Sinto-me constantemente ansioso(a). Sim ( ) Nao ( ) 
13) Dificuldade de concentracao. Sim ( ) Nao ( ) 
14) Diminuicao da eficiencia no trabalho. Sim ( ) Nao ( ) 
15) Raiva, hostilidade e explosoes com 

as pessoas com que convive. Sim ( ) Nao ( ) 
16) Sentir vontade de gritar ou bater em 

algo para descarregar a tensao. Sim ( ) Nao ( ) 
17) Tenho crises existenciais. 
18) Sinto que o que faco socialmente nao e retribuido. Sim ( ) Nao ( ) 
19) Fugir das responsabilidades de trabalho. Sim ( ) Nao ( ) 
20) Desejo trocar de setor de trabalho. Sim ( ) Nao ( ) 


