
O dia 23 de setembro é a data nacional de combate ao estresse. Entende-se que, dentre os diversos 

elementos que produzem o estresse, ou a sua prevenção, o trabalho é um ambiente que merece atenção 

redobrada.

Estresse pode ser definido como um conjunto de reações que ocorrem em um organismo submetido a 

um esforço. O estresse pode, portanto, produzir transformações para o indivíduo em todas as suas relações, 

de forma a promover saúde ou doença.

O organismo tenta sempre se adaptar a um evento estressor, e neste processo ele utiliza grandes 

quantidades de energia. Para identificar a sequência na qual o corpo reage à atividade estressante em seu 

ambiente são consideradas três fases: alerta, resistência e exaustão.

Fase de exaustão 
É definido pela incapacidade do organismo em retornar 

ao equilíbrio. Quando o estressor é contínuo e a pessoa 
não possui estratégias para lidar com o estresse, o 

organismo exaure sua reserva de energia e a “fase de 
exaustão” se manifesta, correndo o risco de um dano 

fisiológico irreversível. Alguns sintomas desta fase são: 
tontura frequente, úlcera, impossibilidade de trabalhar, 

pesadelos, apatia, perda do senso de humor.

Fase de Alerta 
Ocorre quando o indivíduo entra em contato com o 

agente estressor e o organismo se prepara para a 
reação de luta ou fuga, que é essencial para a 

preservação da vida. Os sintomas presentes nesta 
fase se referem ao preparo do corpo e da mente para 

esta batalha.  Alguns exemplos são: insônia, 
taquicardia, respiração ofegante, hipertensão súbita e 

passageira, dor no estômago.

Fase de Resistência 
Tem início quando o organismo tenta procurar 

equilíbrio interno. Neste momento as reações são 
opostas àquelas que surgem na primeira fase e muitos 

dos sintomas iniciais desaparecem, dando lugar a uma 
sensação de desgaste e cansaço. Alguns sintomas 

desta fase são: problemas com a memória, mal-estar 
generalizado, sensibilidade emotiva excessiva, 

cansaço constante, aparecimento de problemas 
dermatológicos.
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Nas relações estabelecidas entre estresse e trabalho pode-se identificar, em diversas ocasiões, a origem 

da reação de estresse agudo. Problemas na organização do trabalho, tais como:

ritmo de trabalho intenso com uma pressão desmensurada;

falta de liberdade para criar;

 hierarquia rígida; 

ausência de diálogo e solidariedade entre colegas de trabalho.

Esses fatores tem o potencial patogênico e podem minar, com o tempo, as formas de enfrentamento que 

um organismo utiliza para reagir ao estresse. De maneira geral, os trabalhadores criam formas de defesa, 

individuais ou coletivas, contra o sofrimento no trabalho. Um exemplo disso é o presenteismo, no qual o 

trabalhador, embora presente fisicamente, não produz ou se compromete. Desta forma, evita o sofrimento. 

Outras maneiras de reação, mais efetivas, são coletivas e operam na direção de uma reformulação da 

organização do trabalho que produziu o mal-estar e poderia, com o tempo, resultar no adoecimento.

Na 1ª edição do informativo do Serviço de Saúde e 

Segurança do Trabalho comunicamos o início do Grupo 

de Discussão das Relações do Trabalho, organizado a 

partir da perspectiva da psicodinâmica do trabalho. 

Dois grupos, no momento, encontram-se em fase de 

realização na Reitoria do IFRJ. Os grupos, brevemente, 

começarão o trabalho em mais dois campi, Nilópolis e 

Duque de Caxias. Em breve mais informações.

Outubro Rosa
O Outubro Rosa é um movimento popular internacionalmente conhecido que 

se originou nos Estados Unidos e hoje é comemorado em todo o mundo. O 

movimento visa chamar atenção, diretamente, para a realidade atual do câncer de 

mama e a importância do diagnóstico precoce. O nome remete à cor do laço rosa 

que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama e estimula a 

participação da população, empresas e entidades. 

Apesar da maior visibilidade do movimento ser durante o mês de Outubro, o 

Câncer de mama, que também acomete o sexo masculino, se faz presente 

durante todo o ano. Práticas como autoexame de forma constante e visita ao 

ginecologista ou mastologista anualmente devem ser estimuladas sempre.

Com a implementação dos Exames Médicos Periódicos do IFRJ, a servidoras 

com idade acima de 50 anos realizarão o exame de mamografia anualmente. 

Dessa forma podemos contribuir para um diagnóstico precoce e ajudar nesta luta!
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