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Fonte: http://temposmodernos.org/wp-content/uploads/2009/01/moderntimes.jpg
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Apresentar algumas doenças psicossomáticas 
como forma de expressão do corpo às 
insatisfações com o trabalho. 

 
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. distinguir algumas doenças psicossomáticas 
relacionadas à organização do trabalho;
2. identificar fatores do trabalho motivadores 
de respostas psicossomáticas.

META

OBJETIVOS
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QUEM CALA CONSENTE?
A imagem de abertura desta aula é do filme Tempos Modernos, de 

Charles Claplin. Na edição dos filmes daquela época, o início do século 

XX, não se dispunha de recurso tecnológico para a emissão da voz do 

personagem. Era a época do cinema mudo. Os atores, então, tinham 

que fazer uso de gestos mais marcantes, de movimentos do corpo para 

expressar as sensações, os sentimentos e as atitudes que estavam no 

roteiro do filme. Repare bem como Carlitos, o personagem do filme, tem 

um sorriso exagerado e os olhos arregalados. 

Escreva, a seguir, o que você acha que essa expressão quer dizer.

Fonte: www.sxc.hu

A
da

m
 C

ie
si

el
sk

i

_____________________________________
_____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________

Provavelmente você disse que ele está com uma cara abobalhada, 

de “maluco”. Essa felicidade não-autêntica que ele expressa na face é 

para demonstrar por meio do corpo como o personagem se sente. 

Mas não é só no cinema mudo que o corpo expressa aquilo que não 

é falado. Como já vimos até esta aula, o ser humano é único e, portanto, 

tudo aquilo que o afeta resulta em efeitos em seu corpo, sua mente e 

nas suas relações sociais. Mesmo quando podemos exprimir nossos 

sentimentos, por meio da fala, também expressamos o que sentimos 

com o corpo. Mas se não podemos falar sobre o que sentimos, o corpo 

se torna o nosso principal meio de expressão. Além disso, se somos 

calados a respeito de nossas sensações e sentimentos, é no corpo que os 

resultados disso vão aparecer. 

É claro que isso não significa que você deva sair por aí dizendo 

tudo o que tem vontade, sem respeitar os outros. Vivemos em sociedade 

e devemos estar atentos aos outros. O que você deve levar em conta é 

que todos devemos ser respeitados e que devem existir espaços onde 

seja permitido que as pessoas  expressem seus sentimentos. A expressão 

daquilo que sentimos na forma de fala permite que o corpo não sofra 

com aquilo que incomoda o indivíduo.
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FORMAS DE EXPRESSÃO DO CORPO
As manifestações de:

- fortes dores de cabeça, 

Fonte: www.sxc.hu

- ou até mesmo distúrbios cardíacos, 
M

ik
e 

Jo
hn

so
n

Fonte: www.sxc.hu

Walter Groesel
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Deficiência de funcionamento de 

algumas partes do corpo humano.

Dores em órgãos específicos 

ou mau funcionamento de órgãos.

Mal-estar, desconforto, alegrias súbitas, 

solidão, dentre outras. 

Dores imprecisas e sem 

causas determinadas.

- alergias,

Fonte: www.sxc.hu

 - perda de peso, dentre outras reações físicas, 

podem ser conseqüências das pressões sofridas 

no dia-a-dia do trabalhador. Essas reações são 

respostas do organismo do indivíduo às pressões 

internas e externas e podem ter diferentes formas 

de expressão, como sensações, pequenos males, 

distúrbios funcionais e lesões específicas. Vejamos 

a figura a seguir para melhor entendê-las:

SENSAÇÕES

PEQUENOS MALES

DISTÚRBIOS FUNCIONAIS

LESÕES DE ÓRGÃOS OU SISTEMAS

Figura 12.1: Expressões do corpo diante de pressões emocionais.

Ev
ah

 S
m

it

La
ur

a 
N

ub
uc

k

Fonte: www.sxc.hu
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É importante ressaltar que essas formas de expressão do corpo 

podem mascarar causas e sintomas mais sérios. Geralmente essas formas 

de expressão são resultados da pressão emocional causada pela necessidade 

de adaptação a situações novas, inesperadas ou que exijam demais do 

trabalhador. Vejamos, a seguir, algumas respostas psicossomáticas, como 

ESTRESSE, fadiga, depressão, ansiedade e a Síndrome de BURNOUT.

ESTRESSE: O QUE É ISSO MESMO?
Você já deve ter ouvido alguém falar que estava estressado ou até 

mesmo já deve ter usado essa palavra para dizer que estava cansado, 

sobrecarregado e/ou irritado, não é mesmo? Pois saiba que a palavra 

estresse foi utilizada, inicialmente, na Física e na Engenharia com o sentido 

de grau de deformidade sofrido por uma estrutura ao ser submetida a 

um esforço de adaptações. Assim como a estrutura tem de se adaptar a 

uma situação nova (a deformidade), nosso organismo também precisa se 

ajustar a novas situações. Esse esforço para se adaptar é o estresse.

Embora a palavra tenha diferentes conotações, foi Hans Seley 

que, em 1965, afirmou, sob o enfoque da Medicina, que estresse é o 

grau de desgaste no corpo devido ao processo de adaptação geral, no 

dia-a-dia.

 

ESTRESSE (OU STRESS)
Conjunto de reações do 
organismo referentes 
a agressões de origem 
física, psíquica, 
infecciosa e outras 
capazes de perturbar o 
estado de equilíbrio. 

 

O termo BURNOUT 
vem do verbo em 
inglês to burn out, 
que significa extinguir, 
apagar o fogo. Você terá 
explicações detalhadas 
sobre essa síndrome 
ainda nesta aula.

SAIBA MAIS ...SAIBA MAIS...

Hans Seley foi um médico austríaco especializado em 

Endocrinologia. Ainda como estudante, na década de 

1920, começou seus estudos sobre o tema estresse e, em 1936, 

publicou os primeiros resultados de sua pesquisa. 

Hans Seley partia do pressuposto de que, de forma geral, não 

havia uma doença específica, mas sim um conjunto de adaptações que 

são necessárias ao indivíduo quando este precisa lidar com condições 

adversas. É durante o processo de adaptações que, dependendo do grau 

de pressão, podem surgir as doenças. O conjunto de adaptações foi 

inicialmente denominado Síndrome de Adaptação Geral e, mais tarde, 

de estresse. 
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ATENÇÃO!ATENÇÃO!

Se o mecanismo de adaptação falhar, o que pode 

ocorrer? Segundo os estudos de Seley, nos casos em que 

o organismo falha, o corpo pode desenvolver o que ele denomina 

doenças de adaptação: a fadiga, a depressão, a ansiedade e o 

burnout – veremos essas doenças ainda nesta aula.

O estresse possui três fases:

• alarme: é uma posição de alerta do organismo a um estímulo 

externo, em que ele mobiliza os mecanismos para manter a vida. Nesta 

fase surgem reações fisiológicas, como, por exemplo, batimento mais 

forte e rápido do coração, respiração acelerada e suor frio. Podemos 

perceber reações de alerta tanto em humanos quanto em animais: os 

cães ficam de orelha em pé, nós enrugamos a testa e ambas as espécies 

dilatam as pupilas.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 12.2: Outra característica 
que podemos observar quando o 
organismo está em alerta é que o 
corpo tende a ficar ereto. 
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• resistência: é a fase em que o organismo tenta sair da fase de alerta, 

na qual  o indivíduo pode tanto controlar-se ou, se falhar, continuar em 

alerta. A permanência do estado de alerta pode proporcionar ao corpo 

mudanças de comportamento, levando à insônia e ao descontentamento, 

por exemplo.  

• exaustão: se o indivíduo não conseguir se controlar e o estresse 

passar despercebido na segunda fase, a fase seguinte pode levá-lo a uma 

sobrecarga dos canais fisiológicos, gerando sintomas de esgotamento. Isso 

quer dizer que a presença de estímulos externos adversos, permanentes e 

excessivos pode levar o organismo a desencadear uma série de doenças 

crônicas e até levá-lo à morte. É muito comum, nessa última fase, 

ocorrerem problemas de cunho emocional, hipertensão, úlceras, gastrites, 

diabetes, alterações no sono e outras manifestações.

Figura 12.3: A insônia é um dos sintomas de que o 
corpo está passando pela fase da resistência e não 
está conseguindo resistir ao estresse.

Fonte: www.sxc.hu
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Figura 12.4: A fase da exaustão pode 
resultar em aumento da pressão arterial 
do indivíduo estressado.

Dessa forma, no indivíduo, os esforços despendidos no processo 

de adaptação às situações externas referem-se aos impactos internos no 

organismo. Nos casos de grandes pressões e estímulos externos constantes, 

os quadros de adaptação podem levar o organismo ao adoecimento.

FATORES CAUSADORES DO ESTRESSE

São quatro os fatores causadores de estresse identificados em 

situações de trabalho. Esses fatores estão associados: 

a. ao ambiente; 

b. à organização do trabalho; 

c. ao conteúdo do trabalho; 

d. aos fatores psicossociais. 

ATENÇÃO!ATENÇÃO!

Ambiente de trabalho, organização do trabalho, 

conteúdo de trabalho e fatores psicossociais foram 

assuntos tratados em aulas anteriores; vale a pena você retornar 

e relembrar a abordagem realizada. 
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Embora os fatores aqui apresentados sejam abordados em 

separado, cabe destacar que eles aparecem integrados e dependentes uns 

dos outros. No entanto, as reações a esses fatores de estresse dependem 

da personalidade, das experiências individuais e expectativas profissionais 

dos trabalhadores. 

No quadro a seguir, temos algumas situações que podem provocar 

estresse, conforme os fatores relacionados ao trabalho. 

Quadro 1: Fatores causadores de estresse relacionados ao trabalho.

FATORES SITUAÇÕES

AMBIENTE DE TRABALHO

Fonte: www.sxc.hu

• presença de riscos físicos (calor, como na imagem 
ao lado, ou frio);
• presença de riscos químicos (solventes e alguns 
metais prejudiciais à saúde); 
• iluminação inadequada; 
• fumo;
• falta de espaço;
• poluição do ar, dentre outros.

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Fonte: www.sxc.hu

• tipo de tecnologia, como, por exemplo, trabalho 
manual, mecanizado ou automatizado;
• jornada de trabalho no que tange ao turno, 
turnos fixos ou alternados, ausência de pausas, 
horas extras;
• falta de autonomia e impossibilidade de regular o 
ritmo de trabalho;
• remuneração associada à produção;
• ausência de PLANO DE CARREIRA;
• presença de informações conflitantes sobre 
o padrão da tarefa a ser desenvolvida e de seu 
desempenho, ou seja, a diferença entre trabalho 
prescrito e real/realizado; 
• tempo insuficiente para a realização de tarefas de 
forma satisfatória;
• falta de reconhecimento por trabalho bem feito.

 

PLANO DE CARREIRA

Pode ser entendido como o conjunto de princípios, diretrizes e 
normas que regulam o desenvolvimento profissional. Os planos 
de carreira, regra geral, prevêem valorização do trabalhador, 
incentivo à qualificação do trabalhador, dentre outros. 
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CONTEÚDO DO TRABALHO

Fonte: www.sxc.hu

• quando o conteúdo do trabalho é prede-
terminado, minando a interferência do trabalhador 
ou, ao contrário, quando exige em muito sua 
criatividade, podem haver estímulos geradores de 
estresse. Quanto menor o controle do trabalhador 
sobre seu próprio trabalho, maior o estresse na 
realização das tarefas, pois a tarefa passa a ser 
mecanizada, exigindo-lhe pouca ação cognitiva. 
• grande quantidade de informação para ser levada 
em conta e necessidade de tomadas de decisões 
rápidas;
• grande responsabilidade por pessoas (como os 
profissionais de saúde da imagem ao lado) ou por 
materiais caros ou de difícil aquisição no trabalho;
• possibilidade de um erro ou falha na atenção 
pode provocar graves conseqüências.

FATORES PSICOSSOCIAIS

Fonte: www.sxc.hu

• percepção de estar na carreira inadequada, 
promoções antecipadas ou demoradas;
• sentimento de insegurança a respeito do 
futuro no emprego, principalmente devido a 
pressões internas causadas, por exemplo, pelo 
não cumprimento de metas de produção ou 
por pressões externas, como a possibilidade de 
aquisições ou de fusão de empresas;
• impossibilidade de expressar queixas;
• falta de cooperação dos superiores, colegas ou 
subordinados, devido à diferença de objetivos 
e/ou valores;
• relacionamento de contato intenso com clientes, 
o que pode acabar gerando conflitos, como, por 
exemplo, uma enfermeira que cuida de paciente 
grave ou uma operadora de telemarketing que 
atende às reclamações dos clientes;
• pessoas com dificuldade de manter relacio-
namento interpessoal satisfatório;
• falta de oportunidades para utilizar as quali-
ficações e capacidades pessoais de modo eficaz. 
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COMO LIDAR COM OS AGENTES ESTRESSORES: TEM JEITO?

Talvez depois de toda essa exposição sobre os agentes estressores 

você tenha ficado um pouco desanimado achando que não há muito o 

que fazer. Mas, para lidar com os agentes estressores, o primeiro passo 

necessário é ter conhecimento das causas ou possíveis causas que podem 

estar relacionadas ao ambiente de trabalho ou a fatores pessoais.

Para que ocorram mudanças em relação aos estressores, deve-se 

ter um comportamento mais assertivo, e isso envolve:

- saber expressar desejos; 

- exigir direitos; 

- conseguir dizer não quando se deseja dizer não e sim quando se 

deseja dizer sim, sem desenvolver um sentimento de culpa.

Outra forma de lidar com o estresse é a prática de exercícios físicos, 

pois trazem benefícios clínicos durante e após a realização da atividade 

e também a longo prazo. Além disso, pode-se citar ainda o equilíbrio 

alimentar, com adequação dos nutrientes, conforme a necessidade de 

cada pessoa.

Fonte: www.sxc.hu

Figura 12.5: Realizar uma prática esportiva que lhe dê prazer, com pessoas que você aprecia e 
em um lugar agradável é uma ótima alternativa para relaxar e se manter saudável.
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Como já vimos, caso o processo de adaptação falhe, podem ocorrer 

doenças chamadas por Seley de adaptativas. Serão essas doenças que 

veremos a seguir. 

CONHECENDO MAIS SOBRE A FADIGA
A fadiga é um processo psicossomático decorrente da diminuição 

da energia física ou psíquica e que é muito freqüente, já que as pressões 

mentais, as responsabilidades, as preocupações e os conflitos estão em 

muitas rotinas de trabalho. Essas pressões, quando acumuladas, requerem 

muita energia do corpo; assim sendo, quanto mais exigirem, menores 

serão as reservas para lidar com outras pressões do dia-a-dia.

Temos que ter especial atenção quando a fadiga torna-se um perigo 

à saúde. Isso se dá pelo quadro contínuo de alerta do organismo, que o 

leva à exaustão física. A exaustão física é o quadro clínico de extrema 

debilidade física, com presença de dores generalizadas, ou, ainda, a 

presença de fadiga crônica, caracterizada pelo prolongamento dos 

sintomas. 

A fadiga pode ser dividida em dois tipos: 

- muscular: refere-se à diminuição de metabolismo químico do 

tecido muscular, dando a sensação de dor em músculos específicos ao 

se movimentar;

- geral: refere-se ao acúmulo de todas as tensões sofridas no 

cotidiano de trabalho, como rotinas monótonas e longas, esforços mentais 

e físicos, condições ambientais ruins, exposição a ruídos, iluminação 

inadequada, dentre outros.

ATENÇÃO!ATENÇÃO!

A fadiga, por si só, não deve ser entendida como 

um sintoma de nível grave do estresse, mas sim uma 

forma de o organismo emitir alertas sobre suas condições limite 

de funcionamento. Por essa ótica, podemos dizer até mesmo 

que a fadiga é uma manifestação positiva.
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CONHECENDO MAIS SOBRE DEPRESSÃO
A depressão, ao lado da ansiedade e da angústia, é considerada 

pelos psiquiatras como distúrbio da afetividade.

Na depressão, a mudança de estado de ânimo consiste no surgi-

mento de um sentimento generalizado de tristeza, que poderá durar dias 

ou estender-se por semanas, meses e até anos.

Podemos conceituar a depressão de maneira abrangente como sendo 

a incapacidade de sentir prazer associada à absoluta falta de vontade de 

viver, o que não significa necessariamente o desejo de morrer. 

Os sintomas psíquicos da depressão estão agrupados em três tipos, 

conforme o quadro a seguir:

Quadro 2: Grupos de sintomas psíquicos da depressão.

DISTÚRBIOS DO HUMOR

sentimento de infelicidade e tristeza;

desesperança;

impotência.

DISTÚRBIOS DO COMPORTAMENTO

aspecto negligenciado, como desinteresse, por exemplo;

lentidão nos gestos e movimentos;

agitação mental;

postura corporal consciente, exprimindo tristeza, como, por exemplo, 
postura encurvada;

aspecto fixo na face, ou seja, expressão facial que não muda;

irritabilidade.

DISTÚRBIOS DO PENSAMENTO

pessimismo, falta de entusiasmo;

culpa;

difamação de si mesmo;

perda de interesse e motivação;  

baixa eficiência intelectual e da capacidade de concentração e 
entendimento.

A ansiedade pode ser enquadrada como um grupo de sintomas 

psíquicos da depressão, porém, em decorrência de características muito 

próprias, iremos apresentá-la a seguir como uma doença de adaptação. 
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CONHECENDO MAIS SOBRE ANSIEDADE
A ansiedade, de maneira simplificada, pode ser definida como a 

sensação de que algo desagradável pode ocorrer a qualquer momento.

No quadro a seguir, podemos destacar um conjunto bastante 

característico de sintomas da ansiedade. 

Quadro 3: Alguns sintomas da ansiedade. 

tensão;
nervosismo;

tremores nas mãos;
frio na boca do estômago;

desarranjos intestinais;
desarranjos urinários.

Podemos dizer que, até certo ponto, a ansiedade pode ser considerada 

“normal”, pois algumas situações no cotidiano causam alguma aflição, 

como, por exemplo, realizar exames vestibulares ou concursos, falar em 

público, dentre outras. Mas é necessário ter atenção para as reações de 

ansiedade às situações rotineiras e diferenciá-las daquelas que podem 

indicar situações patológicas, mesmo sendo complexo definir qual a 

fronteira que delimita uma e outra. 

São duas as formas de manifestação da ansiedade: 

- psíquicas: apreensão, sensação de alerta e tensão, inquietude 

e impaciência, fadiga e desânimo, distração, falta de concentração, 

dificuldade de memorização, insônia. 

- físicas: agitações e tremores, sudorese, boca seca, palpitações, 

sensação de aperto no peito, vertigens e tonturas, náuseas, constipação 

intestinal ou diarréia, necessidade freqüente de urinar, dor de cabeça, 

sensação de “bolo” na garganta.

A atenção deve ser dirigida àquilo que pode diferenciar a 

ansiedade considerada rotineira, por isso “normal”, daquela de cunho 

patológico. Para tentar definir se a ansiedade é normal ou patológica, 

comece respondendo se ela impede o indivíduo de realizar seus afazeres 

cotidianos. Se essa pessoa está sempre com problemas por causa da 

ansiedade, dificultando o curso normal de sua vida, é provável que essa 

ansiedade seja patológica, precisando ser investigada.
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É justamente a intensidade dos sintomas, sejam físicos ou psíquicos, 

que chama a atenção, pois o quadro de doença pode causar as seguintes 

respostas do organismo:

• reações desproporcionais ao estímulo/situação desenca-

deante;

• sensação quase permanente e evidente de sofrimento;

• comprometimento de forma significativa do desempenho, 

seja no trabalho ou nos demais espaços de interações 

sociais, como na família, por exemplo.

CONHECENDO MAIS SOBRE A SÍNDROME DE BURNOUT
O termo Burnout foi lançado pela primeira vez, em 1975, por 

Freudenberg, seguido de Maslach, em 1976. Os focos principais desses 

primeiros trabalhos foram a exaustão emocional, a fadiga e a frustração 

em profissionais, decorrentes de desgastantes contatos com pessoas ou 

da insatisfação em relação aos projetos profissionais. 

Qualquer trabalhador pode ser acometido pela Síndrome do 

Burnout, e esta pode ser caracterizada das seguintes formas:

- exaustão emocional: causada pelo contanto freqüente com outras 

pessoas que expressam graus diferentes de sofrimento. Tal fato contribui 

para a exposição do indivíduo a grandes cargas emocionais, resultando 

em pouca energia para o dia seguinte de trabalho e pouca tolerância, 

tanto no ambiente de trabalho quanto fora dele.

- despersonalização: comportamento de frieza, certa indiferença 

diante das necessidades apresentadas pelos outros, tornando as relações 

pouco humanizadas.

- redução da realização pessoal e profissional: ocorre quando 

existe a perspectiva de carreira promissora como forma de realização 

profissional, porém com quadros de frustrações e decepções. Isso pode 

causar a queda da auto-estima e depressão.
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Atende ao Objetivo 1

Relacione as doenças psicossomáticas da primeira coluna com as características 

correspondentes na segunda.

1. Estresse

2. Fadiga 

3. Depressão

4. Ansiedade

5. Síndrome do 

Burnout

(   ) Mariana diz não sentir nada, nem alegria nem tristeza. Diz 

que a vida não tem sentido e não quer fazer nada.

(   ) Paula vive reclamando que anda muito cansada em virtude 

de suas tarefas diárias. Diz que não está dando conta dos 

filhos, marido, trabalho e estudos. Vive brigando com 

a família, com os colegas e também com seus próprios 

amigos. Todos que a conhecem a definem como uma 

pessoa irritada. Mesmo sabendo que tem uma carreira 

promissora pela frente e sendo estudiosa, ela sempre acha 

que é ineficiente e chora sem motivo. 

(   ) Tânia está exausta por lecionar em 3 escolas diferentes nos 

3 turnos do dia. Vive cansada, sempre tirando cochilos 

nas horas vagas. Mas ela já decidiu que vai se aposentar 

no ano que vem para cuidar de si e até convocou todos 

os amigos e familiares para a festa que vai dar no fim do 

ano.

(   ) Rafael está passando por uma fase difícil. Ele está 

estudando para o vestibular de Medicina, que é muito 

concorrido. Nas aulas, está sempre alerta. Costuma 

estudar noite adentro e dormir, literalmente, de cara nos 

livros. 

(   ) Antônio é aquela típica pessoa que sofre por antecipação. 

Não consegue ficar esperando com tranqüilidade as coisas 

do dia-a-dia acontecerem normalmente. Se seu chefe pede 

para falar com ele, Antônio chega a tremer, literalmente, 

e a ficar com o intestino, 'solto'; mesmo sabendo que não 

errou no trabalho.

ATIVIDADE 1
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Atende ao Objetivo 2

Analise as questões a seguir e depois identifique as afirmativas verdadeiras com V e as 

afirmativas falsas com F.

a. Quanto à existência de diferentes fatores motivadores para respostas psicosso-

máticas, temos aqueles relacionados: 

(   ) à organização do trabalho e psicossociais, somente.

(   )  ao ambiente, à organização e ao conteúdo do trabalho, bem como aos psicos-

sociais.

(   ) a fatores psicossociais, como os mais relevantes. 

b. Os fatores relacionados ao conteúdo de trabalho podem ser assim caracterizados:

(   ) pela grande quantidade de informação, como sendo o elemento mais importante 

do conteúdo do trabalho, sendo que a falta de filtro das informações pode causar 

doenças psicossomáticas. 

(   )  ausência do uso da criatividade e de controle do trabalho, como sendo situações 

únicas que causam mal-estar e insatisfação. 

(   )  participação efetiva ou não, mediante um conjunto de ações caracterizado por 

responsabilidade, controle, atenção e criatividade na execução da tarefa de trabalho.

c. Os fatores psicossociais expressam um conjunto bastante peculiar de situações 

relacionadas ao trabalhador; tais fatores estão expressos por: 

(   )  sentimentos de insegurança, impossibilidade de expressão, falta de cooperação, 

percepção inadequada da carreira, insatisfação quanto à atividade, falta de 

oportunidade de desenvolver suas habilidades e competências.

(   )  jornada estendida de trabalho, salário vinculado à produção, tecnologias 

ultrapassadas, ambiente de trabalho insalubre.

(   )  náuseas, dores de cabeça e fadiga.

ATIVIDADE 2
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Nesta aula, vimos que:

• Existem diferentes reações do organismo às pressões internas e externas ao 
indivíduo, dentre as quais destacamos quatro: sensações, pequenos males, distúrbios 
funcionais e lesões de órgãos ou sistemas.

• Essas reações podem se transformar em estresse, depressão, fadiga, ansiedade, 
Síndrome do Burnout.

• O estresse ou Síndrome Adaptativa é a mobilização do organismo para a 
adaptação às pressões e se processa em três importantes fases: alerta, resistência e 
exaustão.

• A fadiga é a diminuição da energia física ou psíquica frente às pressões do 
cotidiano laboral.

• A depressão é um distúrbio da afetividade que se caracteriza por falta de prazer 
pela vida com alteração no estado de ânimo.

• A ansiedade é a sensação de que algo desagradável está para acontecer nas 
situações do cotidiano. 

• A Síndrome do Burnout é a exaustão emocional caracterizada pela desper-
sonalização, bem como pela redução da realização pessoal e profissional.

 
RESUMINDO...

INFORMAÇÃO SOBRE A PRÓXIMA AULA 
Existem outras doenças psicossomáticas tão relevantes quanto 

estas que apresentamos nesta aula e que devemos ter especial atenção. É 

o caso do alcoolismo e do tabagismo. Estes serão os temas da próxima 

aula. Até lá!
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RESPOSTAS DAS ATIVIDADES
 

ATIVIDADE 1

1. Estresse

2. Fadiga 

3. Depressão

4. Ansiedade

5. Síndrome 

do Burnout

 (3) Mariana diz não sentir nada, nem alegria nem tristeza. Diz 

que a vida não tem sentido e não quer fazer nada.

(5) Paula vive reclamando que anda muito cansada em virtude 

de suas tarefas diárias. Diz que não está dando conta dos 

filhos, marido, trabalho e estudos. Vive brigando com 

a família, com os colegas e também com seus próprios 

amigos. Todos que a conhecem a definem como uma 

pessoa irritada. Mesmo sabendo que tem uma carreira 

promissora pela frente e sendo estudiosa, ela sempre acha 

que é ineficiente e chora sem motivo. 

(2) Tânia está exausta por lecionar em 3 escolas diferentes nos 

3 turnos do dia. Vive cansada, sempre tirando cochilos nas 

horas vagas. Mas ela já decidiu que vai se aposentar no ano 

que vem para cuidar de si e até convocou todos os amigos e 

familiares para a festa que vai dar no fim do ano.

(1) Rafael está passando por uma fase difícil. Ele está 

estudando para o vestibular de Medicina, que é muito 

concorrido. Nas aulas, está sempre alerta. Costuma 

estudar noite adentro e dormir, literalmente, de cara nos 

livros. 

(4) Antônio é aquela típica pessoa que sofre por antecipação. 

Não consegue ficar esperando com tranqüilidade as coisas 

do dia-a-dia acontecerem normalmente. Se seu chefe pede 

para falar com ele, Antônio chega a tremer, literalmente, 

e a ficar com o intestino 'solto', mesmo sabendo que não 

errou no trabalho.
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ATIVIDADE 2

a. Quanto à existência de diferentes fatores motivadores para respostas psicosso-

máticas, temos aqueles relacionados: 

(F) à organização do trabalho e psicossociais, somente.

(V) ao ambiente, à organização e ao conteúdo do trabalho, bem como aos 

psicossociais.

(F) a fatores psicossociais, como os mais relevantes. 

b. Os fatores relacionados ao conteúdo de trabalho podem ser assim 

caracterizados:

(F) A afirmativa é falsa, pois a quantidade de informação é um dos elementos que 

propiciam respostas psicossomáticas, mas NÃO o mais importante.  

(F) A afirmativa é falsa, pois a ausência do uso da criatividade e de controle do 

trabalho NÃO são situações únicas que causam mal-estar e insatisfação. 

(V) Participação efetiva ou não, mediante um conjunto de ações caracterizado 

por responsabilidade, controle, atenção e criatividade na execução da tarefa de 

trabalho.

c. Os fatores psicossociais expressam um conjunto bastante peculiar de situações 

relacionadas ao trabalhador. Tais fatores estão expressos por: 

(V) Sentimentos de insegurança, impossibilidade de expressão, falta de 

cooperação, percepção inadequada da carreira, insatisfação quanto à atividade, 

falta de oportunidade de desenvolver suas habilidades e competências.

(F) A afirmativa é falsa, pois não apresenta situações relacionadas aos fatores 

psicossociais, e sim ao ambiente e organização do trabalho. 

(F) A afirmativa é falsa; ela não apresenta situações referentes aos fatores 

psicossociais, e sim a sintomas que até podem ser causados pelas situações. 
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