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RESUMO 

0 presente estudo tern como objetivo principal saber ate que ponto o estresse 
interfere na atividade de bombeiro. Sabe-se que o estresse e uma realidade na vida 
de todos os policiais, seja ele bombeiro ou policial-militar, e que muitas vezes nada 
se faz para combater ou evitar que o mesmo ocorra. investigou-se a importancia de 
urn programa de metodos para problemas psicol6gicos encontrados nos bombeiros 
militares, o qual nao deve ser tao-somente uma preocupa98o de profissionais 
ligados a saude, mas tambem de todos os Comandantes de tropa, que convivem 
num meio estressante. T entou-se buscar solugoes de diminuigao ou controle do 
estresse do bombeiro militar, colidindo com os prindpios de qualidade de vida do 
BM, atraves de urn ambiente de trabalho saudavel, o que refietira tambem em sua 
vida pessoal e social. Para comprovar e buscar a efetivagao deste objetivo, 
organizou-se urn estudo de caso, utilizando recursos metodol6gicos da abordagem 
qualitativa como: realizagao de questionarios e entrevista com oficiais e pragas do 
Corpo de Bombeiros de Maringa. A capacidade de trabalho esta diretamente ligada 
ao bem-estar ffsico e mental do profissional e ao modo como ele pode desenvolver 
sua tarefa da melhor maneira. 0 trabalho realizado pelos bombeiros exige 
conhecimentos tecnico-profissionais, aptidao flsica e tranquilidade mental para 
cumprir as tarefas diarias com vigor, resistencia e presteza, pois as adversidades 
nao escolhem dia e hora, elas acontecem nos mais diversos locais que se possa 
imaginar. 

Palavras-chaves: estresse, bombeiro, preven98o, controle. 

xii 
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1 INTRODUCAO 

Com os avan9os tecnol6gicos, acreditava-se que o trabalho diminuiria 

consideravelmente, e as pessoas teriam mais tempo para o lazer e a familia. 

lnfelizmente, ocorreu exatamente o contrario. A vida moderna ofereceu facilidades 

como computador, internet, fax, telefone, celular, TV a cabo, e a melhoria no sistema 

de transportes tornou a vida mais rapida. Desta forma, exigiu-se maier rapidez das 

pessoas na execu98o de suas tarefas - surgindo assim uma tensao, uma angustia -

o estresse. 

Esta e uma realidade que desperta a preocupa9ao de todos, medicos, 

psic61ogos, empresarios, politicos, professores, bombeiros militares, policiais 

militares e policiais civis entre outras profissoes. Aliado a esta preocupa98o, os 

meios de comunica98o trazem em suas materias relates e situa¢es ligadas ao "mal 

moderno do seculo" chamado estresse. 

0 assunto escolhido "Stress" articula-se ao tema "Stress na atividade de 

bombeiros do 5° GB" e o universe pesquisado para dar embasamento a referida 

pesquisa foi o Corpo de Bombeiros da cidade de Maringa/Pr. 

A curiosidade surgiu em saber como o Corpo de Bombeiros esta 

administrando as situa9oes do cotidiano dos bombeiros militares, o que os leva ao 

estresse e o que esta sendo feito para prevenir ou controla-lo, pais sabe-se que o 

trabalho realizado pelos bombeiros e cheio de surpresas - a cada ocorrencia, a cada 

sirene que toea, ele sabe que ira encontrar vftimas com vida ou nao e para tanto 

precisa estar bern fisica e mentalmente. 

A tensao aumentou no seculo XXI. A sensa98o de impotencia diante dos fates 

e uma das principais angustias do homem moderno. Considerando-se que ninguem 

esta a salvo do estresse, depara-se com o seguinte problema: ate que ponte o 

estresse nas atividades de bombeiro interfere na potencialidade do homem para o 

servi90 operacional? 

Falar em estresse, hoje, e urn campo sem restri¢es, par isso buscou-se par 

meio deste trabalho investigar em que graus de estresse encontram-se os 

bombeiros, analisar as a9oes desenvolvidas no Corpo de Bombeiros que interferem 

na atividade desses profissionais, as impressoes dos bombeiros em rela98o a 
doen9a e como a Corpora98o pode reduzir a interferencia. 
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Para a realiza<;ao deste trabalho, buscou-se organizar urn estudo de caso, 

utilizando recursos metodol6gicos da abordagem qualitativa como: realizac;ao de 

questionarios e entrevista com oficiais e prac;as do Corpo de Bombeiros de Maringa. 

A popula<;ao-alvo da pesquisa constituiu-se de bombeiros militares do 5° GB -

Maringa/Pr, sendo 43 prac;as, 11 oficiais. 

Os questionarios, do tipo fechado, foram aplicados a toda amostra acima 

sendo divididos em tres modelos, urn para oficiais e prac;as, urn para oficiais e outro 

para prac;as. 

As entrevistas, com questoes diretivas, foram realizadas mediante roteiro 

preestabelecido, enderec;adas aos oficiais do ultimo posto da Corpora<;ao, 

Comandante do Corpo de Bombeiros de Curitiba, Chefe do Estado-Maior do Corpo 

de Bombeiros de Curitiba e Comandante do Corpo de Bombeiros de Maringa. 

Para melhor compreender o presents estudo, no capitulo 2 apresentar-se-ao 

os problemas encontrados, incluindo urn breve hist6rico do Corpo de Bombeiros do 

Brasil, do Parana e da cidade de Maringa/Pr, o aspecto legal da Corpora<;ao e as 

missoes exercidas pelos bombeiros militares. 

No capitulo 3, foi desenvolvida a fundamenta<;ao te6rica, bern como 

orientac;oes para prevenc;ao, controls e diminui<;ao do estresse. 

0 capitulo 4 apresenta as atividades exercidas pelos bombeiros de Maringa e 

os problemas relacionados ao estresse. 0 quinto capitulo apresenta a analise dos 

dados obtidos na pesquisa de campo e os confronta com o referencial te6rico 

adotado. E, por fim, o texto de considerac;oes finais. 
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2 0 PROBLEMA 

A missao constitucional do Corpo de Bombeiros do Estado do Parana e 

"realizar os servi9os de prevenyao de sinistros, de combate a incendios e de busca e 

salvamento de pessoas e bens". Alem das atribui96es estabelecidas na Constituiyao, 

o Corpo de Bombeiros realiza os servi9os de atendimento pre-hospitalar. 

A capacidade de trabalho esta diretamente ligada ao bem-estar fisico e 

mental do trabalhador e ao modo como ele pode desenvolver sua tarefa da melhor 

maneira. 0 trabalho realizado pelos bombeiros exige do profissional conhecimentos 

tecnico-profissionais, aptidao ffsica e tranquilidade mental para cumprir as tarefas 

diarias com vigor, resistencia e presteza, pois as adversidades nao escolhem dia e 

hora, elas acontecem nos mais diversos locais que se possa imaginar. 

lndependente do aspecto profissional, o mundo moderno leva o homem a 

competi96es diarias, como a disputa por um Iugar no onibus, a eterna batalha contra 

o rel6gio, a renuncia de ideais em troca de melhores oportunidades de salarios, 

enfim, uma ardua luta com poucas vit6rias. 

Por razoes de ordem conjuntural, o bombeiro militar experiments todos esses 

desconfortos e nao tern supridas, em nfveis desejaveis, as necessidades 

fundamentais como: alimentayao, saude, moradia, vestimenta, entre outras. 0 lazer, 

a oportunidade de relaxar, de esquecer os problemas, estao tao fora do seu alcance, 

que, para usufruir de algumas horas ou alguns dias de recreio, sao necessarios dias 

ou meses de grandes preocupayaes. 

Complementando, pode-se citar condiyaes existentes e que constituem uma 

sobrecarga emocional para o indivfduo como os conflitos familiares, insatisfayao 

profissional e carga de trabalho extremamente pesada. 

Se as jornadas de trabalho excessivamente longas podem representar uma 

sobrecarga fisica e emocional, porque limitam o tempo para o descanso e 

descontrayao, maior devera ser o desgaste, se o exerdcio mais prolongado da 

atividade profissional estiver ligado a uma instituiyao com esta atividade. Neste 

particular, a instituiyao deve estar atenta ao bombeiro militar, que no seu dia-a-dia 

tern como lema principal - salvar vidas. 

Dentre todos os serviyos prestados pelas instituiyaes publicas, o Corpo de 

Bombeiros e a profissao de maior credibilidade da popula9ao, atingindo 93% de 
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confian98, segundo artigo publicado na Revista Selec;oes Reader's Digest Brasil 

Ltda em sua edic;Bo de Agosto (Marcas de Confian98, p.92). 

Par este motive, buscou-se na presents monografia, saber ate que ponte o 

estresse interfere na atividade de bombeiro. 

Segundo LIPP (1996, p. 304) "stress e definido como uma reac;ao do 

organismo, com componentes ffsicos e/ou psicol6gicos, causada pelas alterac;oes 

psicofisiol6gicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situac;ao que, 

de urn modo ou de outre, a irrite, amedronte, excite, confunda ou mesmo que a fa98 

imensamente feliz". 

Varias materias tern sido feitas para alertar a sociedade sabre o estresse, 

dentre elas uma chamou a atenc;Bo (ZAKABI, 2004. p.70): 

0 policial paulista Osvaldo Nico Gon~lves, de 46 anos, vive sob pressao as 24 horas do dia. 
Ele e supervisor do Grupo Especial de Resgate da Policia Civil, que negocia a libertayao de 
refens em situayaes de alto risco. A melhor forma de controlar o stress, diz Nico, e usa-lo a 
seu favor. "Sempre procuro encarar a situayao como urn desafio para melhorar minha 
performance", explica. 0 mais dificil e lidar com a morte no dia-a-dia.[grifo meu] "No ana 
passado perdi tres colegas", laments. "lsso sempre derruba a gente." Ainda assim, o policial 
acha que vale urn trabalho movido pela adrenalina. "Sou apaixonado pelo que fayo, e e isso 
que me da for~s para trabalhar sob tanta tensao". 

Nota-se que o estresse e uma realidade na vida de todos os policiais, seja ele 

bombeiro ou militar, e que muitas vezes nada se faz para combater ou evitar que o 

mesmo ocorra. Outra materia trata de urn Programa de Prevenc;ao em saude mental 

(BOTEGA apud FERNANDES, 2001. p.2): 

A questao da saude mental tern se mostrado significativa em nossa Corporayao, haja vista o 
estresse a que sao submetidos diutumamente as policiais militares, quer no exercicio de sua 
funyao pelos riscos inerentes, quer pelas press6es sociais, quer pela estrutura organizacional, 
quando, par vezes, nao se sente apoiado e valorizado o suficiente. 
Assim, as repercuss6es funcionais se fazem sentir ora no crescer da tensao entre 
comandante e comandados, ora na indisponibilidade do homem para o trabalho, bern como 
na insatisfayao do profissional e da propria sociedade com a qualidade do serviyo prestado. 
Atento a estes fatos, o Cel. PM. Alvaro Nicolau, Comandante do Sexto Comando Regional da 
Policia Militar de Minas Gerais, solicitou urn estudo, a criayao e a implementayao de urn 
programa especifico nesta area para que se alcance resultados satisfat6rios, visando 
minimizar o impacto causado no estado de saude mental do servidor militar. 
E indubitavel que proporcionando urn ambiente de trabalho mais saudavel, estaremos direta 
e/ou indiretamente prevenindo o acometimento de transtomos mentais. 
A proposta do programs e atingir o 'ser' que existe dentro da farda, par detras da arma e 
anterior as insignias, que deseja, que sente, que sofre, que se fragiliza e se fortalece, que se 
alegra e se angustia e que 'adoece mental mente'. 
Este programs de prevenyao em saude mental e de melhoria de qualidade de vida deve ser 
implementado nao apenas pelos profissionais de saude (cujo enfoque e o individuo), mas 
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tambem pelos Comandantes, em todos os nfveis, pois sao estes que passam a maior parte 
do tempo diretamente envolvidos com a tropa. 

Fica claro, portanto, a importancia de urn programa de metodos para 

problemas psicol6gicos encontrados nos bombeiros militares, o qual nao deve ser 

tao-somente uma preocupac;So de profissionais ligados a saude, mas tambem de 

todos os Comandantes de tropa, que convivem num meio estressante. 

Precisa-se adotar urgentemente medidas eficazes no combate a este tipo de 

alterac;So psico16gica do bombeiro, sob pena de, em pouco tempo, perder-se o 

controle destes bombeiros militares. Portanto, tentar-se-a com esta pesquisa, buscar 

solu¢es de diminuic;So ou controle do estresse do bombeiro militar, colidindo com 

os princfpios de qualidade de vida do BM, atraves de urn ambiente de trabalho 

saudavel, o que refletira tambem em sua vida pessoal e social. 

Muitas sao as variantes que determinam e englobam uma situac;So 

envolvendo o estresse. 0 presente estudo deve mostrar e identificar algumas 

situa¢es, dentre as quais pode-se investigar: As estatfsticas de estresse no BM sao 

hoje uma realidade, ou nao se tern esse numero? Quais sao as alternativas que 

poderao ser adotadas para controle desta doenga? 0 combate ao estresse na 

propria Unidade que o BM trabalha trara bons resultados? E fundamental efetuar 

acompanhamento medico para aqueles BMs que apresentam estresse? Quais as 

formas que se apresenta o estresse? 

Este trabalho tern a intenc;ao de subsidiar a Corporac;So atraves de orientac;ao 

para prevenir e controlar ou ainda diminuir o estresse e demonstrar que ele, como 

reac;ao organica, podera acarretar doenc;as, se nao for prevenido. 

Para melhor entendimento do presente estudo e necessaria conhecer o 

hist6rico do Corpo de Bombeiros no Brasil, no Parana e na cidade de Maringa, a 

qual e 0 universo do presente estudo. 

2.1 HISTORICO DO BOMBEIRO 

0 homem, desde a Antiguidade, vivia diuturnamente preocupado com a 

seguranc;a contra incendios, sabia de seu poder destruidor, se nao controlado na 

sua fase inicial. Os primeiros registros que retratam a intenc;So de controle das 

consequencias do fogo retomam a data de 300 a.C., em Roma, quando as 
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obrigayoes de luta contra incendios e servi9os de vigilancia noturna se ensinavam a 

grupos de escravos, denominados de "familias publicas", os quais eram 

supervisionados par urn comite de cidadaos. Par volta do ana de 872, em Oxford na 

lnglaterra, registra-se o surgimento dos primeiros regulamentos de prevenyao contra 

incendios na Europa (OLIVEIRA apud BOLDORI, 2004, p.1 0). 

A evoluyao dessas organiza96es foi muito lenta, uma vez que consideravam o 

incendio alga inevitavel, sendo que na metade do SEkula XVII, os materiais 

empregados para combate a incendio eram os machados, enxadoes, baldes e 

outras ferramentas. Os palses mais avanyados contavam com rudimentares 

maquinas hidraulicas, que eram conectadas a poyos de vizinhos que enchiam 

baldes que par sua vez eram passados de mao em mao, ate a linha do fogo. No 

seculo XVIII, VanDer Heyden inventa "a bomba de incendio", abrindo uma nova era 

na luta contra o fogo. 0 mesmo Van Der Heyden tambem ganha notoriedade ao 

inventar a mangueira de combate a incendios. Estas primeiras mangueiras foram 

fabricadas em couro, e tinham aproximadamente quinze metros de comprimento 

com unioes a bronze nas extremidades. 0 novo sistema poe fim a epoca dos baldes 

e marca o come9o de uma nova era no" ataque" aos incendios, como lan9amento 

de jatos de agua em varias direyaes, o que nao era posslvel no sistema antigo 

(GEVAERD apud BOLDORI, 2004, p. 12). 

No Brasil, o lmperador D. Pedro II criou, na cidade do Rio de Janeiro, par 

meio do decreta imperial n° 1. 775 de 02 de Julho de 1856, o Corpo Provis6rio de 

Bombeiros da Corte, considerado anfitriao das demais Corporayoes do Brasil, 

inclusive, sendo essa data servida de marco referencial para a lnstituiyao do Dia 

Nacional do Bombeiro, decretado pelo entao Presidente da Republica Getulio 

Vargas, e seu Ministro da Justiya, Tancredo Neves (BERNARDO, 1993, p.25). 

2.1.1 Hist6rico do Corpo de Bombeiros do Parana 

lniciou-se na cidade de Curitiba, no ana de 1882, com uma sociedade de 

bombeiros voluntaries. Era a Sociedade Teuto-brasileira de Bombeiros Voluntaries e 

visava satisfazer a necessidade de contemplar a Comunidade com urn servi9o 

contra incendios, de carater supletivo ao Governo do Estado e Municipio, os quais, 
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em virtude de escassos recursos financeiros, tinham dificuldades para organizarem o 

departamento contra fogo. 

Passados vinte e quatro anos, em 1912, o entao presidente da Provincia do 

Parana, Carlos Cavalcanti, apresentou ao Congresso Legislative do Parana, urn 

pedido de credito necessaria a criac;ao de urn Corpo de Bombeiros na Capital. 

Organizou-se, assim, pela sanc;ao da Lei n° 1.133 de 23 de Maio de 1912, a tao 

esperada organizac;Bo, que tinha equiparado os postos dos seus componentes, na 

plenitude de direitos, honras, prerrogativas e vantagens, as equivalentes do 

Regimento de Seguranc;a que e a atual Polfcia Militar do Parana. 

Dia 08 de outubro de 1912 marcou o infcio das atividades do Corpo de 

Bombeiros do Parana, pela leitura da ordem do dia baixada pelo Major Fabriciano do 

Rego Barros, primeiro comandante da Corporac;Bo. 

A constituic;ao inicial tinha carater rigorosamente militar e a imprescindfvel 

autonomia completa. Possufa urn Estado-Maior, duas Companhias e dais Estado

Menor. 

No ano de 1917, foi incorporado a Forc;a Militar como Companhia de 

Bombeiros pela Lei n° 1.761 de 17/03/1917. 

Em 1928, voltou a ser independente, com a constituic;ao de Corpo, par 

intermedio da Lei n° 2.517, de 30/03/1928, passando a ter Estado-Maior, Estado

Menor e duas Companhias. 

Em 1931, passou novamente a fazer parte da Forc;a Militar como Batalhao 

Sapadores-bombeiros, para fins militares, tendo, porem, sua parte administrativa e 

tecnica desvinculada e independente do Comando-Geral. 

No ano de 1932, o Decreta 134, de 15 de Janeiro do mesmo ano, disp6s que 

a Corporac;ao de Bombeiros passava a ser chamada Corpo de Bombeiros e tinha 

carater independente da Forc;a Militar, embora podendo ser empregada em servic;o 

de guerra. 

Em 1934, por intermedio do Decreta n° 86 de 18 de Janeiro, o Governo 

sujeitou os integrantes do Corpo de Bombeiros a Justic;a Militar da Forc;a e reduziu-o 

a uma Companhia, vedando as transferencias entre uma Corporac;Bo e outra. 

Em 1936, passa a administrac;Bo do municipio e em 1938 retornou a 

administrac;Bo do Estado sendo reincorporado a PoHcia Militar com a denominac;Bo 
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de Companhia de Bombeiros, porem gozando de autonomia administrativa para 

aplica98o dos meios que lhe fossem atribufdos no orgamento doe Estado. 

Em 19S3, passou a denominar -se Corpo de Bombeiros da Polfcia Militar do 

Parana. 

2.1.2 Hist6rico do Corpo de Bombeiros de Maringa- Pr 

0 Corpo de Bombeiros instalou-se em Maringa em 08 de agosto de 1.9S7, na 

gestao do prefeito America Dias Ferraz, com uma viatura e uma guarni98o de quatro 

bombeiros denominada sa GF (Quinta Guarnigao de Fogo), numa instalagao de 10 

m2 na Av. Parana com Av. Tamandare. Em 31 de margo de 1.973, mudou-se para 

Av. Guafra, 63, onde permanece instalado. No dia 20 de setembro de 1963, o 

Aspirante-a-Oficial AMAURY ANTONELLO (hoje Tenente-Coronel RR - in 

memorium), assumia como primeiro oficial comandante da fragao, subordinado ao 3° 

Grupamento de lncendio, com sede em Londrina. A regulamenta98o dos servigos de 

bombeiros na area de Maringa deu-se em 28 de setembro de 1.977, atraves da 

cria98o do FUNREBOM. 

0 Governo do Estado do Parana, atraves do Decreta n. o S.404, de 08 de maio 

de 1 . 98S criou o so GB com sede em Maring a, abrangendo uma area de mais de 127 

municfpios. Hoje o so GB encontra-se descentralizado com 7 postos no Municipio de 

Maringa e com Quarteis nos Municfpios de Paranavaf, Apucarana, Umuarama, 

Campo Mourao, Cianorte, lvaipora e Sarandi, com area de atuagao de 144 

municfpios. 0 atual comandante eo Ten-Cel QOBM Jurandi Andre. 

2.2 ASPECTOS LEGAlS 

De acordo com a revisao empreendida, a atuayao do Corpo de Bombeiros 

possui amparo na legislayao Federal e Estadual: 
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2.2.1 Legislayao Federal 

A Constituiyao Federal (CF), promulgada em 05 de outubro de 1988, refere-se 

ao assunto bombeiro militar. Criou urn Capitulo especffico para tratar da "Seguranya 

Publica", diz o artigo 144, in verbis: 

"Art" 144 -A Seguranca Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida para a preservacao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do 
patrimonio, atraves dos seguintes 6rgaos: 
I - Policia Federal; 
II - Policia Rodoviaria Federal; 
Ill- Policia Ferroviaria Federal; 
IV- Policias Civis; 
V - Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

§ 5° As policias militares cabem a policia ostensiva e a preservacao da ordem publica; aos 
corpos de bombeiros militares, alem das atribui~oes definidas em lei, incumbe a 
execu~ao de atividades de defesa civil (grifo meu). 

§ 6° - As policias militares e corpos de bombeiros militares, forcas auxiliares e reserva do 
Exercito, subordinam-se, juntamente com as policias civis, aos Govemadores dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territ6rios." 

2.2.2 Legislayao Estadual 

diz: 

A Constituiyao Estadual do Parana no seu Capitulo IV da Seguranya Publica 

"Art. 46 - A seguranca Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
exercida, para preservacao da ordem publica e incolumidade das pessoas e do patrimonio, 
pelos seguintes 6rgaos: 
I - Policia Civil; 
II - Policia Militar; 
Ill - Policia Cientifica. 
Paragrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Policia Militar (grifo meu). 

Art. 48 - A Policia Militar, forc;a estadual, instituicao permanente e regular, organizada com 
base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a preservacao da ordem 
publica, a execu~ao de atividades de defesa civil, preven~ao e combate a incendio, 
buscas, salvamentos e socorros publicos (grifo meu), o policiamento de transito urbano e 
rodoviario, o policiamento ferroviano, de florestas e de mananciais, alem de outras formas e 
funcaes definidas por lei". 
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2.3 MISS6ES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

Para melhor compreender este estudo, e necessaria conhecer as missoes 

exercidas pelo Corpo de Bombeiros Militar: 

• Atuar na execuc;ao das atividades de defesa civil; 

• Realizar os servic;os de prevengao e combate aos incemdios; 

• Participar, atraves de 6rgaos especializados, da defesa do meio 

ambiente, atuando como 6rgao estadual encarregado da guarda militar 

do patrimonio ambiental do Estado, de modo a zelar pela preservac;ao 

e combate a incendios florestais, bern como pela fiscalizagao efetiva 

quanto ao cumprimento da legislagao ambiental no que diz respeito a 
preservagao da fauna e da flora e, ainda, a protegao contra as a¢es 

de degradagao do solo, do ar e dos mananciais aqufferos; 

• Realizar atividades de resgate, busca e salvamento; 

• Fiscalizar as atividades de seguranc;a contra incendio e panico; 

• Realizar atividades auxiliares de socorros de urgencia e atendimento 

de emergencia pre-hospitalar; 

• Desempenhar atividades educativas de defesa civil, prevengao e 

combate a incendios, socorros de urgencia e protec;ao ao meio 

ambiente; 

• Realizar perfcias de incendios e explosoes relacionadas com sua 

competencia; 

• Notificar, isolar e interditar, no ambito de sua competencia, as obras, 

habitac;oes, servigos, locais de uso publico e privado que nao oferec;am 

condi<;Oes de seguranc;a, devendo aplicar aos responsaveis infratores 

as penalidades previstas na lei; 

• Fiscalizar, no ambito de sua competencia, os servic;os de 

armazenamento e transporte de produtos especiais e perigosos, 

visando a protec;ao das pessoas, do patrimonio publico e privado e do 

meio ambiente; 
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• Fiscalizar, controlar e prevenir, no ambito de sua competencia, a 

pratica de atividades de esporte e recreagao aquatica, de excursoes 

em florestas, matas e areas de preservayao ambiental, bern como 

escaladas e montanhismo, onde exista risco a integridade de pessoas; 

• Desenvolver pesquisa cientifica em seu campo de atuagao funcional; 

• Exercer outras atividades correlatas. 
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3 ESTRESSE: A DOEN<;A MODERNA DO SECULO 

3.1 CONCEITOS SOBRE ESTRESSE 

Segundo FRANCA (2002, p. 55), foram identificadas diferentes origens 

etimol6gicas para a palavra stress, como no ingles antigo, stresse (dureza, 

desconforto); do frances estresse (estreiteza); do latim strictia e strictus (apertado, 

estreito). Segundo a autora, em fins do seculo XVII, a palavra stress ja era utilizada 

no campo das ciencias ffsicas, porem nao de forma sistematica. Na decada de 30, 

Walter Cannon definiu estresse como urn disturbio da homeostase, observavel sob 

condi¢es de frio, falta de oxigenio e baixo nfvel de a9Licar no sangue, entre outras. 

0 endocrinologista canadense Hans Sayle representa urn importante marco 

de desenvolvimento dos estudos sobre estresse na decada de 1930. A ele se atribui 

a incorporayao do fen6meno do estresse as ciencias medicas e biol6gicas, seu 

primeiro artigo foi publicado pela revista Nature em 1936. Ele emprestou a palavra 

da engenharia, em que estresse refere-se ao desgaste de materiais submetidos a 

pressao excessiva. Para SEYLE (1974, p. 24-27), stress e a resposta do corpo a 

qualquer demanda, quando foryado a adaptar-se a mudanya. 

Ao se utilizar a palavra estresse indiscriminadamente para definir diferentes 

sensa¢es que o individuo tern, e muito comum dizer: "- Estou nervoso, estressado, 

cansado", querendo apenas enfatizar uma mesma vivencia. Utiliza-se entao "tensao 

nervosa", "cansayo" e "fadiga" como sin6nimos de estresse para evidenciar uma 

conotayao em comum de dificuldade, pressao e de estar desgastando mais do que 

deveria. 

Segundo ANDREWS (2001, p. 1 08), todos estao afetados pelo estresse -

homens, mulheres e crianyas de todas as rayas; ricos e pobres; habitantes de 

cidades agitadas ou de buc61icas comunidades rurais. E necessaria compreender o 

que ele realmente e e o que se pode fazer a respeito. 

Estar em situayao de estresse, ocasionalmente, nao e prejudicial ao 

organismo, pois este precisa reagir a acontecimentos inesperados. A permanencia 

neste estado, contudo, pode causar uma infinidade de complica¢es, entre elas o 

enfraquecimento do sistema de defesa. Urn dos aspectos mais flagrantes dos efeitos 

negativos do estresse e a reduyao da qualidade de vida das pessoas, com reflexos 
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altamente negatives para seu desempenho no trabalho. lsso ocasiona faltas e 

atrasos ao serviyo, com queda na produtividade. Estudos da OMS - Organizayao 

Mundial de Saude (BACCARO, 1997}, demonstram que o custo decorrente do 

estresse e dez vezes maior do que todas as greves combinadas. 

GRANDJEAN (1998) define estresse do trabalho como sendo o estado 

emocional, causado pelo grau de afastamento entre a exigencia do trabalho e os 

recursos disponfveis para gerencia-lo, sendo assim, urn fenomeno essencialmente 

subjetivo depende da compreensao individual da capacidade de gerenciar as 

exigencias do trabalho. Seu conceito nao e novo, mas somente no infcio do seculo 

XX que os estudiosos das ciencias biol6gicas e sociais iniciaram estudos sobre seus 

efeitos na saude ffsica e mental das pessoas. 0 estresse segundo esse enfoque e 

urn agente neutro, capaz de tornar-se positivo ou negativo conforms a percepyao e 

interpretac;ao individual, acrescenta ISMA-BR (2005). 

SELYE (1973, p.629) define estresse como urn conjunto de reac;oes do 

organismo, quando submetidos a uma situayao que se exige uma adaptac;ao. Da-se 

por varias rea¢es organicas desencadeadas simultaneamente, como respostas do 

organismo a agressoes de ordem ffsica, qufmica e mental, que causam o 

desequilfbrio do organismo, ou seja, quebra da homeostase. Dentro desse enfoque, 

LIPP (1996) define estresse como uma reayao organica causada pelas alterac;oes 

psicofisiol6gicas, como resultado de fatores externos e internos, que sao capazes de 

alterar o equilfbrio mental e ffsico do indivfduo, provocando estrmulos de 

irritabilidade, apavoramento, dentre outros. 

Para uma situayao real de trabalho, SELYE (1973, p. 620) define estresse 

quando uma pessoa percebe que o ambients esta sendo ameac;ador a sua saude 

(ffsica ou mental) e/ou ainda as suas necessidades de realizayao pessoal e 

profissional. lsso vern prejudicar a relayao entre trabalhador e trabalho, trabalhador e 

ambients e, ainda, ambients e trabalho na medida que o trabalho contenha 

demanda excessivas ao trabalhador ou que ele nao esteja preparado ou sem 

recursos adequados para lidar com tal situac;ao. 

Nota-se que as causas do estresse sao as mais diversas e seus efeitos sao 

cumulativos IIDA (1990, p. 305). As exigencias tanto ffsicas como mentais em doses 

exageradas provocam o estresse, mas o estresse pode incidir fortemente naqueles 

que ja se encontram afetados por outros fatores, como conflitos com a chefia ou ate 
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problemas domesticos. IIDA (1990, p. 306) lista algumas dessas causas, como 

exemplo: conteudo do trabalho, sentimento de incapacidade, condigaes de trabalho, 

fatores organizacionais e pressoes economicos-sociais. 

3.1.1 A classifica98o do estresse 

Muitos estudos tern demonstrado que a resposta diante de urn agente 

estressor pode ser favoravel ou nao, pode-se referir ao estresse de duas formas. 

Eutress: desgaste ffsico e mental que da prazer ao ser humano. Distress: desgaste 

gerador de desordem ffsica e emocional, podendo ser agudo ou cronico. Ambos 

causam reayoes fisiol6gicas similares tais como: as maos e os pes tandem a ficar 

suados e frios, aumento do batimento cardfaco e da pressao arterial, bern como o 

aumento da tensao muscular entre outras (NIEMAN, 1998). 

Segundo NAHAS (2001 ), o distress pode ser agudo ou cronico. Agudo 

quando e intenso, mas por curto perfodo de tempo, e cronico quando nao e intenso, 

mas ocorre com certa freqOencia ou constantemente. No nfvel emocional, no 

entanto, as reagaes ao estresse sao distintas. 0 eustresse motiva e estimula ao 

indivfduo a lidar com a situa98o na qual se encontra, enquanto que o distresse 

acovarda o indivfduo fazendo com que fique intimidado e nao enfrente a situa98o. 

Feita essa diferencia98o, BORJA (1999) descreve as reagaes do estresse 

positivo ( eustresse) e negativo ( distresse) conforms o quadro abaixo: 

QUADRO 1: REACOES POSITIVAS E NEGATIVASAO ESTRESSE 

Rea~oes positivas Rea~oes negativas 
Vitalidade; Fadiga; 
Entusiasmo; lrritabilidade; 
Otimismo Falta de concentra98o; depressao; 
Perspectiva positiva; Pessimismo; 
Resistencia as doen9as; Doenyas; 
Vigor ffsico; Acidentes; 
Agilidade mental; lncomunicabilidade; 
Boas relayoes pessoais Baixa produtividade e criatividade. 
Alta produtividade e criatividade. 

FONTE: BORJA (1990) 
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Para LIPP (1996, p.20), "os agentes estressores podem ser os mais variados 

quanto a sua natureza, podendo fazer parte de urn contexto psicossocial e 

comportamental, bioecol6gico e ffsico". Ate mesmo a imaginac;ao pode dar infcio a 

uma reayao de estresse, porque o corpo nao distingue entre urn fato real ou 

imaginario. 

Segundo LIPP (1996, p.22) "tudo que cause uma quebra da homeostase 

interna, o qual exija alguma adaptac;ao pode ser chamado de estressor". 

Esses estressores podem ser classificados como ffsicos ou psicossociais. Os 

ffsicos provem do meio ambiente (luz, fumac;a, calor, frio) e os psicossociais 

qualquer evento que pode alterar o curso normal do dia-a-dia, tanto de forma 

positiva como negativa (casamento, nascimento de filhos, perda de emprego, 

provas, mudanya residencial). (NAHAS, 2001) 

3.1.2 Consequencias do stress no organismo 

As reac;oes do organismo ao stress fazem-se, essencialmente, atraves de urn 

aumento de tonus do sistema nervoso autonomo e do aumento da secreyao de 

determinadas hormonas, principalmente a hidrocortisona e a adrenalina, com as 

seguintes consequencias: 

• Acelerayao do ritmo cardfaco; 

• Vasoconstric;ao (estreitamento do diametro das arterias), cujo corolario e o 

aumento da tensao arterial; 

• Aumento da coagulayao do sangue, atraves de uma ac;ao sobre as plaquetas 

(celulas que desempenham urn importante papel na coagulayao); 

• Mobilizayao de lipfdios e sua libertayao para a circulayao, levando, com a 

continuidade, ao aumento dos depositos de gordura responsaveis pela 

aterosclerose. 

• Aumentada a glicogen61ise hepatica e muscular (prove uma rapida fonte de 

glicose); 

• Aumentada a degradac;ao de triglicer6is do tecido adiposo (faculta urn 

suprimento de glicerol para a neoglicogenese e de acidos graxos para 

oxidayao); 
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• Aumentada a atividade de vigflia e alerta do sistema nervosos central; 

• Aumentada a atividade contratil da musculatura esqueletica e diminuida 

fadiga; 

No plano psicol6gico, o estresse esta ligado a ansiedade e a angustia. Se o 

estado de estresse se mantiver durante certo periodo de tempo, produzira fadiga 

mental e, nas pessoas mais frageis, pode ate levar a uma sindrome denominada 

astenia cronica, ou, seja, urn estado de esgotamento dificil de recuperar. 

Estudos mostram que o estresse nao afeta a todos da mesma maneira, cada 

individuo apresenta uma especie de 6rgao-alvo privilegiado, que pode variar 

bastante. Desta forma, urn determinado estimulo acelera em certas pessoas, o ritmo 

cardiaco, em outras, aumenta a tensao arterial, e em outras pessoas pode produzir 

enxaqueca. 

3.1.3 Fundamentos de Burnout 

0 conceito de Burnout e considerado urn dos desdobramentos mais 

importantes do estresse profissional, o que impoe sua apresenta~o em qualquer 

texto que se dispoe a falar sobre estresse relacionado ao trabalho. 

Para CODO e VASQUES-MENEZES (1999, p. 237), burnout consiste na 

"sindrome da desistencia", pois o individuo, nessa situa98o, deixa de investir em seu 

trabalho e nas relac;oes afetivas que dele decorrem e, aparentemente, torna-se 

incapaz de se envolver emocionalmente com o mesmo. 

0 termo burnout, no sentido que se esta estudando, foi empregado na decada 

de 70 pelo psic61ogo clinico Freudenberger. Entretanto, e possivel considerar a 

hip6tese de que ele apenas nomeou urn sentimento que ja existia e havia sido 

experimentado por muitos (CODO e VASQUES-MENEZES, 1999, p. 241 ). 

FREUDENBERGER e RICH ELSON (1991) descreveram urn individuo com burnout 

como estando frustrado ou com fadiga desencadeada pelo investimento em 

determinada causa, modo de vida ou relacionamento que nao correspondeu as 

expectativas. Em 1977, Cristina Maslach empregou o termo publicamente para 

referir-se a uma situac;ao que afeta, com maior frequencia, aquelas pessoas que, em 
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decorrencia de sua profissao, mantem urn cantata direto e continuo com outros 

seres humanos. 

"0 nivel de expectativa e dramaticamente oposto a realidade e estas pessoas 

persistem em tentar alcanyar estas expectativas, suas trajet6rias se tomam 

turbulentas, problematicas e o resultado e uma deple~o dos recursos individuais e 

urn comprometimento de suas habilidades" (FREUDENBERGER e RICHELDSON, 

1980). 

A mais influente defini~o de burnout foi desenvolvida por Maslach e Jackson 

em 1986. Sua defini~o multidimensional inclui tres aspectos basicos, demonstrados 

na figura abaixo: 

FIGURA 1 - ASPECTOS BASICOS QUE CARACTERIZAM A SINDROME DE BURNOUT 

Exaustao 
Emocional 

Despersonaliza~o 

IIIII lT 
FONTE: FRANCA e RODRIGUES, 1999. p. 48 

Redu~o da 
Realiza~o pessoal 

e profissional 

A exaustao emocional e caracterizada por urn sentimento muito forte de 

tensao emocional que produz uma sensa~o de esgotamento, com pouca energia 

para fazer frente ao dia seguinte de trabalho, e a impressao que ele tern e que nao 

tera como recuperar as energias para lidar com as rotinas da pratica profissional, 

pais este estado costuma deixar os profissionais pouco tolerantes, facilmente 

irritaveis, nervosos e amargos, no ambiente de trabalho e ate mesmo fora dele, com 

familiares e amigos. (FERNANDES, 2001. p.17) 
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As rela¢es com o trabalho e com a vida sao vividas como insatisfat6rias e 

pessimistas. 

A despersonalizac;ao e o resultado do desenvolvimento de sentimentos e 

atitudes negativas, por vezes indiferentes e clnicas em torno daquelas pessoas que 

entram em cantata direto com o profissional, que sao sua demanda e objetos de 

trabalho. 0 profissional que assume atitude desumanizada, deixa de perceber os 

outros como pessoas semelhantes a ele, com sentimentos, impulses, pensamentos 

e processes que ele tambem pode ter. Como resultado do processo de 

desumanizac;ao, o profissional perde a capacidade de identificac;ao e empatia com 

as pessoas que I he procuram em busca de ajuda. Ten de a ver cad a questao 

relacionada ao trabalho como transtorno, como mais urn problema a ser resolvido, 

que lhe incomoda e perturba. Desta forma, o cantata com as pessoas sera de 

tolerancia, e a atitude em geral sera de intolerancia, irritabilidade, ansiedade. 

A reduc;8o da realizac;ao pessoal e profissional no trabalho caracteriza-se 

como tendencia que afeta as habilidades interpessoais relacionadas com a pratica 

profissional, o que influi diretamente na forma de atendimento e cantata com as 

pessoas usuarias do trabalho, bern como com a organizac;ao (MASLACH, 1998). 

Trata-se de uma slndrome na qual o trabalhador perde o sentido da sua relac;8o com 

o trabalho, de forma que as coisas nao lhe importam mais e qualquer esforc;o lhe 

parece inutil. Com o incremento da exaustao emocional e a despersonalizac;8o e 

todas suas consequencias, nao e raro urn sensa de inadequac;ao, e o sentimento de 

que se tern cometido falhas, com seus ideais, normas, conceitos. Pode surgir a 

sensac;ao de que se tornou outro tipo de pessoa, diferente, bern mais fria e 

descuidada. Como consequencia surge a queda da auto-estima, que pode chegar a 
depressao. 

Segundo PINES et all (apud FERNANDES, 2001 p. 19), alem dos 

profissionais estarem expostos frequentemente a situa¢es de estresse, eles 

experimentam a vivencia de que oferecem muito mais, em comparac;ao com o que 

recebem, ou seja, o retorno em termos de gratificac;8o e sentido como reduzido, 

insuficiente diante das expectativas em relac;8o a profissao. 

Ao detalhar os outros sintomas do Burnout, Pines o faz de maneira diferente 

de Malach, mas que devem estar presentes naquela conceituac;8o, embora nem 

todos foram explicitados. Sao os seguintes: mal-estar, sentimento de exaustao, ou 
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fadiga, esgotamento e perda de energia, em termos emocional, mental e flsico, com 

sentimentos de infelicidade, desamparo, diminuigao da auto-estima, perda do 

entusiasmo com a profissao, e eventualmente, com suas vidas em geral, alem da 

sensa98o de que a pessoa dispoe de poucos recursos para dar ou cuidar de outras 

pessoas. 

E importante frisar que as rea9oes de estresse sao tao importantes que nao 

se pode viver sem elas, pais auxiliam em todos os movimentos de adapta98o de que 

se necessita. 

Assim, a alimenta9ao e o exercfcio flsico, se estiverem dentro de 

determinados limites, sao adequados, satisfat6rios, portanto, benefices. 0 trabalho 

tambem pode ser fonte de satisfa98o, realiza9ao e subsistencia, mas pode tornar-se 

uma verdadeira prisao e sofrimento. 

Bombeiros militares envolvidos diretamente com o trabalho operacional, 

frequentemente tern que empregar muito tempo em intenso relacionamento com 

outras pessoas, cujos problemas nem sempre sao 6bvios e de facil solugao, gerando 

neles ambiguidade e frustra98o, que no exercfcio de urn trabalho profissional, podem 

causar urn estresse cronico e drenagem no equilibria emocional, levando a Burnout 

(sfndrome de exaustao emocional, que acaba par tornar os profissionais piores no 

trabalho que fazem, incapacitando-os a se entregarem a ele como gostariam ou 

deveriam). 

0 bombeiro militar estando em Burnout, tende a se avaliar negativamente no 

trabalho e no relacionamento com as pessoas. Sente-se infeliz consigo e insatisfeito 

com o que faz. As consequencias sao potencialmente muito serias para os mesmos, 

para pessoas envolvidas com seu trabalho e para a organizagao, levando a 
deteriora9ao do servi9o, ao abandono, absentefsmo e baixo moral. 

Burnout, neste contexte, esta relacionado com: 

• Inquietude pessoal; 

• Exaustao ffsica; 

• lnsonia; 

• Crescenta usa de alcool e das drogas; 

• Problemas conjugais. 
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Cabe salientar que o Burnout e formado por diversos estados sucessivos que 

ocorrem em um tempo e representam uma forma de adaptayao as fontes de 

estresse. Assim, Burnout e estresse sao fenomenos que expressam sua relevancia 

na saude do individuo e da organizayao. 

De acordo com LIMA (2002, p.46): 

Apesar de haver ainda divergencias sobre o conceito de Burnout e de estresse, se faz mister 
estabelecer algumas diferenyas ente ambos. Muitos autores utilizam estresse e Burnout como 
sinonimos, mas embora semelhantes nao sao iguais. Burnout tern sido considerado como 
uma forma, de estresse laboral ou ainda como a intensifica~ao da sintomatologia propria do 
estresse. E, sem duvida, o papel temporal e relacional de Burnout que o diferencia do 
estresse. Esta base relacional tern origem na tensao emocional e nos recursos de 
enfrentamento que o indivlduo utiliza nas inter-rela~oes presentes e nas mais diversas 
situa¢es de trabalho. Sua qualidade negativa ou inadaptada tambem e urn diferencial de 
estresse. 

QUADRO 2 - DIFERENCIAL ENTRE SINDROME DE BURNOUT E ESTRESSE 

SINDROME DE BURNOUT ESTRESSE 
Burnout e uma defesa caracterizada pelo Estresse e caracterizado par aumento de 
desligamento. compromisso 
No Burnout as emo96es tornam-se No Estresse as emo¢es tornam-se 
embotadas. reativas. 
No Burnout 0 prejuizo emocional e No Estresse o prejufzo ffsico e primario 
primario. 
0 esgotamento de Burnout afeta e dirige 0 esgotamento de Estresse afeta energia 
a motivayao. ffsica. 
Burnout produz a desmoraliza9ao. Estresse produz desintegracao. 
Burnout pode ser compreendido como Estresse pode ser compreendido como 
uma perda de ideais e esperan98. uma perda de energia. 
A depressao de Burnout e causada pela A depressao no Estresse e produzida 
tristeza produzida pela perda de ideais e pela necessidade do corpo em proteger 
esperan98. si mesmo e conservar energia. 
Burnout produz um sentido de abandono Estresse produz um sentido de urgencia 
e desesperan9a. e hiperatividade. 
Burnout produz paranoia, Estresse produz 

A • 

tobias e pam co, 
despersonaliza9ao e separa9ao. desordens tipo ansiedade. 
FONTE: LIMA (2002, p. 47) 

Ao considerar qualidade de vida no trabalho, de forma a eng lobar aspectos de 

bem-estar e saude biopsicossocial, deve-se tamar medidas de prevenyao e 

tratamento para que esses estados nao afetem a organiza9ao de maneira a impedir 
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a produtividade e o desenvolvimento, nem mesmo ao indivfduo na sua saude e 

qualidade de vida. 

Acrescente-se que, ao se tamar medidas, sejam de prevenc;ao ou tratamento, 

e precise conhecer os conceitos de tais estados na sua essencia, para que nao 

ocorram distorc;oes como comumente acontece, referindo-se ao Burnout como 

sinonimo de estresse, quando na verdade e uma resposta de urn estresse cronico. 

E, no entanto, relevante associar esses termos relacionando-se com a pratica dentro 

do contexte organizacional. 

Para LAUTERT (1997, p. 83), a instalac;ao da Sfndrome de Burnout ocorre de 

maneira lenta e gradual, acometendo o indivfduo progressivamente. ALVAREZ 

GALEGO e FERNANDEZ RIOS (1991, p. 251), distinguem tres mementos para a 

manifesta<;ao da sfndrome. Num primeiro momenta, as demandas de trabalho sao 

maiores que os recursos materiais e humanos, o que gera urn estresse laboral no 

indivfduo. Neste momenta, o que e caracterfstico e a percepc;ao de uma sobrecarga 

de trabalho, tanto qualitativa quanta quantitativa. No segundo momenta, evidencia

se urn esforc;o do indivfduo em adaptar -se e produzir uma resposta emocional ao 

desajuste percebido. Aparecem entao, sinais de fadiga, tensao, irritabilidade e ate 

mesmo, ansiedade. Assim, essa etapa exige uma adaptac;ao psicol6gica do sujeito, 

a qual reflete no seu trabalho, reduzindo o seu interesse e a responsabilidade pela 

sua fun<;ao. E, finalmente, num terceiro momenta, ocorre o enfrentamento defensive, 

ou seja, o sujeito produz uma troca de atitudes e condutas com a finalidade de 

defender-sa das tensoes experimentadas, ocasionado comportamentos de 

distanciamento emocional, retirada, cinismo e rigidez. 

Em se tratando de formas de preven<;ao de Burnout, FRANCA e 

RODRIGUES (2000, p. 154) acrescentam: 

a) aumentar a variedade de rotinas, para evitar a monotonia; 
b) prevenir o excesso de horas extras; 
c) dar melhor suporte social as pessoas; 
d) melhorar as condic;oes sociais e fisicas de trabalho; e 
e) investir no aperfeic;oamento profissional e pessoal dos trabalhadores. 

Ao se utilizar os instrumentos e necessaria levar em considerac;ao a cultura 

da institui<;ao ou, se possivel, realizar uma avalia<;ao psicol6gica da Organiza<;ao 

para entender os determinantes e funcionamentos, que sao referencias importantes 
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para a analise dos resultados obtidos, independente do instrumento utilizado para 

coleta-los. 

Como ficou expresso, Burnout e urn desgaste, tanto fisico como mental, em 

que o individuo pode tornar-se exausto, em funyao de urn excessivo esforc;o que faz 

para responder as constantes solicitac;oes de energia, forc;a ou recursos, afetando 

diretamente a qualidade de vida do individuo e, consequentemente, do trabalho. 

3. 1.4 As fases do estresse 

0 estresse e uma doenc;a moderna que atinge todas as pessoas, 

independente da profissao ou classe social, ou seja, desde empresarios, medicos, 

bombeiros, enfermeiros, donas de casas e ate mesmo crianc;as. 

Quando o cerebra identifica uma situac;ao ameac;adora, que e o fator 

estressante, o organismo passa a desenvolver varias modificac;oes, as quais foram 

denominadas pelo medico Hans Selye de Sindrome Geral de Adaptayao e 

classificada em tres fases: Reac;ao de Alarme, Fase da Resistencia e a Fase da 

Exaustao. 

A Reac;ao de alarme tern inicio quando o organismo e mobilizado para 

situac;Oes de emergencia, numa reayao de luta e fuga. 

LIMA (2002, p. 22) diz que: 

As alterayaes fisiol6gicas na fase de choque, momenta onde o individuo experiments a 
amea~ ou estimulo adverso (estressor), sao muito exuberantes. Durante a Reayao de 
Alarme, o chamado Sistema Nervoso Autonomo (SNA) participa ativamente do conjunto de 
alterac;oes fisiol6gicas. Trata-se, este SNA, de urn complexo conjunto neurol6gico que 
controls, autonomamente, todo o meio interno do organismo atraves da ativac;ao e inibiyAo 
dos diversos sistemas, visceras e glandulas. 
Durante a Fase de Choque da Reac;ao de Alarme, que e como o susto inicial do estresse, 
predomina a atuayao de uma parte deste SNA chamado de Sistema Simpatico, o qual 
proporciona descargas de adrenalina da medula da glandula supra-renal e de noradrenalina 
das fibras p6s-ganglionares para a corrente sangilinea. Alguns estudos mais recente 
sugerem que a emoyAo da raiva, quando dirigida para fora, esta associada mais a secreyAo 
de noradrenalina. Entretanto, na depressao e na ansiedade, onde os sentimentos estao 
dirigidos mais para si proprio, a secreyAo de adrenalina predomina. 

As principais alterac;oes fisiol6gicas da fase de Alarme sao: 



23 

• Aumento da frequencia cardfaca e pressao arterial. 0 sangue circulando mais 

rapido, melhora a atividade muscular esqueletica e cerebral, facilitando a a9ao 

eo movimento; 

• Contra9ao do ba90, levando mais gl6bulos vermelhos a corrente sangulnea e 

melhorando a oxigena9ao do organismo e de areas estrategicas; 

• 0 ffgado Iibera glicose para ser utilizado como alimento e energia para os 

musculos e cerebro; 

• Redistribui98o sangulnea diminui o sangue dirigido a pele e vlsceras, 

aumentando para musculos e cerebro; 

• Aumento da frequencia respirat6ria e dilata9ao dos bronquios, que favorece a 

capta98o de mais oxigenio; 

• Dilata98o das pupilas para aumentar a eficiencia visual; 

• Aumento do numero de linf6citos na corrente sangulnea preparar os tecidos 

para possfveis danos por agentes externos agressores. 

Segundo LIMA (2002, p. 24 ): 

Ainda durante o momento em que esta havendo estimula(fao estressante aguda, uma parte 
do Sistema Nervoso Central, denominado Hipotalamo, promove a libera(fSo de urn hormonio, 
o qual, por sua vez, estimula a hip6fise (glandula vizinha ao Hipotalamo} a liberar urn outro 
hormonio, o ACTH, este ganhando a corrente sangOinea e estimulando as glandulas Supra
renais para a secre(fSo de cortic6ides". 

A Fase da Resistencia pode durar anos. E a maneira pela qual o corpo se 

adapta a nova situa98o. Nesta fase, ocorre o equilibria provis6rio e a pessoa parece 

estar bern, mas novos estlmulos encontram menos resistencia em desencadear 

novas rea96es de estresse agudo. Existem quatro tipos de alarme. Sao eles: Alarme 

das Rea9oes Emocionais, Alarme das Mudan98s de Comportamento, Alarme de 

Disturbios da Concentra98o e Racioclnio e o Alarme das Altera¢es Fisiol6gicas. 

0 Alarme das Rea9oes Emocionais pode ser de dois generos: para o lado da 

agita98o ou para o lado da apatia. 

Segundo LIMA (2002, p. 25) "na maioria das vezes ha uma mistura da 

agita98o e da apatia, quando o estado de esplrito costuma ficar parecendo urn ioio, 

ora com euforia e urn excesso de energia, ora com tristeza e melancolia". 

Pode apresentar as seguintes disfun¢es: 
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• Aumento das tensoes ffsicas e psicol6gicas; 

• Aumento da hipocondria; 

• Mudan9as nos tra9os de personalidade; 

• Enfraquecimento das restri¢es de ordem morais e emocionais; 

• Depressao e sensa98o de desamparo; 

• Diminui98o intensa da auto-estima. 

0 Alarme das Mudan9as de Comportamento e o correspondente externo das 

emo¢es. 

De acordo com LIMA (2002, p. 26) "a maior parte das pessoas parece ficar 

com urn nfvel de atividade mais acelerado, falando abruptamente e num tom mais 

alto, com movimentos globais mais rapidos. Tambem e frequente a mudan98 de 

certos habitos. E essa mudan98 que constitui o alarme de que algo pode nao estar 

bern como policial. .. ". 

Pode apresentar as seguintes altera9oes: 

• Aumento dos problemas de articula9ao verbal; 

• Diminui98o dos interesses e entusiasmos; 

• Aumento do absentefsmo; 

• Aumento do consumo de alcool, cafefna, nicotina, medicamentos ou drogas; 

• Diminui98o dos nfveis de energia; 

• Rompimento dos padroes de sono; 

• Aumento do cinismo em rela98o a outros; 

• Rejei9oes a novas informa9oes; 

• Transferencia de responsabilidades; 

• Ado98o de solu¢es paliativas e superficiais; 

• Surgimento de padroes comportamentais bizarros; 

• ldeias e tentativas de suicfdio. 

0 Alarme de Disturbios da Concentra9ao e Raciocfnio e a fase que a 

produtividade pode aumentar. 

LIMA (2002, p. 27) diz que "o que mais perturba sao as altera9oes que pioram 

a produtividade. 0 raciocfnio as vezes parece estar acelerado, as vezes fica Iento, 
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mas em geral parece ficar confuse. A 16gica parece desaparecer, havendo tend€mcia 

a adiar decisoes. Ha tam bern dificuldade em estabelecer prioridades". 

Apresenta as seguintes caracteristicas: 

• Decrescimo da concentra98o e da extensao da aten~o; 

• Aumento da desatenc;ao; 

• Deteriorizac;ao da memoria em curta prazo; 

• lmprevisibilidade da velocidade de resposta; 

• Aumento do indice de erros; 

• Deteriorizac;ao das capacidades de organizac;ao e planejamento em curta 

prazo; 

• Aumento das iiusoes e os distUrbios de pianejamento. 

0 Alarme das Alterac;Oes Fisiol6gicas tern dais grupos de sintomas: os 

musculares e os vegetativos. 

Segundo LIMA (2002, p. 27) "os sintomas vegetativos incluem epis6dios de 

diarreia, suores frios, sensa98o de calor intercalado com frio, maos geladas, 

transpirac;ao abundante, aumento do numero de batimentos cardfacos, respirayao 

rapida e curta, ma digestao". 

Podem ocorrer os seguintes efeitos: 

• Sistema Vascular: lnfarto do miocardio, arritmias, hipertensao arterial; 

• Sistema Trato Digestive: ulceras, gastrites, doenyas inflamat6rias, colites, 

diarreias cronicas; 

• Pele: micose, psoriase, envelhecimento precoce, rush cutaneo; 

• Sistema Reprodutor: impotencia, frigidez; 

• T ecido Osseo: osteoporose; 

• Cerebra: acidente vascular cerebral. 

A fase da Exaustao representa muitas vezes a falha dos mecanismos de 

adaptayao, ha em parte, urn retorno a fase de aiarme e, posteriormente, se o 

estfmulo estressor permanecer potente, o organismo pode morrer. 

Nesta terceira fase, comec;am a aparecer: afecc;oes da mucosa bucai (aftas), 

herpes, gripes, resfriados, dares no corpo, tensao muscular, irritayao, faita de 
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concentragao, insonia, falta ou excesso de apatite, sao alguns sintomas que podem 

estar associados a situagoes de estresse. Mantendo-se nfveis aitos de estresse por 

muito tempo, problemas mais serios podem ocorrer. 

Segundo UMA (2002, p. 28) "as modifica~es biol6gicas que aparecem nessa 

fase se assemelham aquelas da Reagao de Alarme, mais precisamente as da fase 

do choque. Mas, nesta fase, o organismo ja nao e capaz de equilibrar-se por si s6 e 

sobrevem a faiencia adaptativa". 

3.1.5 Os sintomas do estresse 

Sabendo-se a fisiologia do estresse e necessaria reconhece-lo nas pessoas. 

Para identifica-lo e preciso conhecer os sintomas mais comuns, embora o 

relacionamento entre estresse e a doenga seja urn complexo ainda nao totalmente 

compreendido. 

Os sintomas fisicos sao: 

• Padroes de sono alterados, por exemplo, dificuldade em conciliar o sono, 

acordar cedo; 

• Cansago; 

• Letargia; 

• Falta dear, tonturas, dificuidade em pensar claramente ou mover-se com 

firmeza; 

• lndigestao, azia; 

• Nausea; 

• Disturbios, como, a diarreia, constipagao; 

• Dores de cabega; 

• Tensao muscular, dores no pescogo, nas costas; 

• Tiques nervosos; 

• Aiteragao de habitos: aumento ou diminuigao na alimentagao, perda do 

apetite sexual, aumento no habito de fumar. 

Os sintomas mentais sao: 

• lrritabiiidade e agressividade; 
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• Ansiedade e apreensao; 

• Hesitagao ou deficiencia ao tomar decisoes; 

• Preocupa9ao excessiva com coisas pouco importantes; 

• lncapacidade de priorizar; 

• Dificuldade em enfrentar problemas; 

• Mudanc;as e variag()es de humor; 

• Dificuldade de concentrayao; 

• Deteriorac;So da memoria recente; 

• Sentimento de fracasso; 

• F alta de auto-estima; 

• lsolamento. 

E importante prestar atenyao no corpo e reconhecer os sintomas como uma 

advertencia de que o estresse pode estar afetando a pessoa. 

3.1.6 Os sinais de estresse 

Nao existe uma formula para indicar que o estresse esta afetando uma 

pessoa, pois cada individuo age de forma diferente. 0 methor a se fazer e ter 

sensibilidade com os sentimentos das pessoas e observar as mudan9as do 

comportamento delas. 

Sinais comuns de estresse: 

a) Alterayao na aparencia: faita de cuidado com a aparencia, triste, cansada, 

nervosa ou apreensiva e agitada. 

b) Altera~o nos habitos: exagera na alimentagao, nao tern apetite, bebe 

excessivamente, fuma demais, faltas ao serviyo e tern facilidade para 

acidentes. 

c) Alterayao no comportamento: lrritabilidade, agressividade, varia9ao de 

humor, dificuldade de concentragao, deficiencia de tomar decisoes e 

reduyao do desempenho. 

A compreensao do reiacionamento entre a pressao e o estresse ajuda a 

entender o que esta ocorrendo no corpo quando ocorre o sentimento de estresse. E 
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uma rea<;ao normal para urn ser humane normal. 0 importante e administrar para 

poder produzir resultados positives e nao negatives. 

3.1 . 7 Orientac;oes para a prevencao do estresse 

As orienta<;oes dadas pelo professor EDUARDO AQUINO (2005) para 

prevenir o estresse, cuidando e preservando o meio-interno sao: 

1 °) Deve-se mudar os habitos e o ritmo de vida: 

• Exerdcio fisico diario, do tipo aer6bico, que aumenta a freqO€mcia 

cardio-respirat6ria; 

• Sono ideal: horario maximo para dormir- 22 horas, pois a parte mais 

nobre do sono acontece ente as 23:00h e 3:00h da manha; horario 

maximo para acordar e as 6:00h, pois ap6s esse horario aumenta o 

sono REM, que e o sono de sonhar, desvitalizador e depressive; 

• 1 hora antes de dormir, evitar atividades excitantes, como: esportes, 

TV, telefonemas, discussoes. E melhor dar preferencia a atividades 

relaxantes como a musica ou relaxamento; 

• A noite, quanta mais escuro e silencioso o ambiente, melhor o sono; 

• Exposi<;ao a luz no inlcio da manha ou final da tarde, pois promove 

aumento da produ<;ao de melatonina, substancia reguladora do ciclo 

sono/vigilia e do humor humano; 

• Repouso de 40 minutes ap6s o almo<;o, para quebrar o ciclo bifasico 

sonoivigflia; 

• Banho: morno pela manha, promovendo melhoria no despertar pelo 

choque termico e quente a noite, pois provoca vasodilata~o, ajudando 

a relaxar e facilitando a concilia<;ao do sono; 

• Evitar muita exposi~o a ambientac;ao artificial, ou melhor, a ar 

condicionado, carpetes, vidro fume, luz diurna artificial. 

• T elefone celuiar - usa-lo com parcimonia. Seus efeitos sobre o corpo 

humane ainda sao controversos e o uso excessive pede causar vfcio e 

stress; 
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• Beber, no mfnimo 2 litros de agua por dia, evitando a desidratac;ao 

ceiular, que provoca stress em nfvel cerebral; 

• Manter o ritmo de vida - procurar almoc;ar, dormir, acordar e trabalhar 

em horarios semelhantes; 

• Evitar ambientes barulhentos, fechados, com excesso de estfmulos 

visuais ou sonoros, principalmente a noite; 

• Evitar excesso de informac;Qes - TV, jornais, revistas, radio, etc. A 

enfase negativa das informac;oes pode causar vfcio em informac;oes. 

Ler mais de dois jornais ou assistir a mais de dois telejornais por dia 

aumenta a irritabilidade e a agressividade; 

• Ap6s as 18 horas, evitar jantar, ingerir alimentos pesados, carnes 

vermelhas, frituras. Ap6s esse horario, dar preferencia para lanches 

laves, sopas, massas; 

• Uso diario de vitamina C- 2g/dia (Cebion, Redoxon ou suco de laranja 

e acerola) e vitamina E - 400 mg/dia (Ephynal ou vitaminas E 400 

importadas), ap6s exercicios fisicos. 

2°) Combater os vfcios e a poluic;ao interna: 

• Uso frequente de folhas verdes, como couve, aiface e outras, pois 

contem o Tryptofano, substancia fundamental para a produyao de 

serotonina - neurotransmissor cerebral que regula humor, pensamento 

e ac;ao; 

• Evitar alimentos do tipo guarana em p6, ginseng, catuaba, pais sao 

excitantes e interferem na qualidade do sono. Apesar de aumentarem a 

vitalidade, desencadeiam quadros ansiosos e depressives; 

• Nao usar anfetaminas (remedies para emagrecer); Provocam 

irritabilidade, ins6nia, agressividade e depressao. Mesmo a espirula 

usada em formulas homeopaticas e depressora para algumas pessoas; 

• Nao usar bebidas alco61icas, principalmente no inicio do tratamento 

com antidepressivos; 
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• Nao fumar. Alem dos prejuizos pulmonares e cardiovasculares, a 

nicotina esta ligada a aiteragoes de humor, tais como ansiedade e 

depressao; 

• Eliminar cafelna- cafe, refrigerantes em geral, chocolates e derivados 

do cacau, cha-mate ou preto. A cafeina provoca hiperatividade 

cerebral, altera as fases do sono, causa irritabilidade e stress. 

3°) Buscar prazer 

• Ter maior disponibilidade de tempo para relacionamentos familiares e 

sociais; 

• Busca de atividades profissionais, esportivas, encontros e reunioes que 

constituam momentos de prazer, que e o combustive! da vida; 

• Buscar ambientes abertos para descanso como pragas, paisagens 

onde existam mata, montanha, rio, mar, lagoa, etc; 

• lnvestir em iazer nos finals de semana, ferias e feriados; 

• lnvestir em hobbies, como costura, pintura, jardinagem; 

• Priorizar relagoes afetivas e sociais; 

• leitura nao ligada a temas do cotidiano ou profissionais. 

3.1.8 Estresse: tecnicas de controle 

Quando se imagina tecnicas para o controle do estresse, a abordagem e 

sobre a reagao negativa, que aparece com maior frequfmcia nos dias de hoje, 

principalmente em funyao da diminui9ao da expressao motora do estresse. 0 

resultado da rea98o do estresse no ser humano moderno e a tensao corporal e 

sinais e sintomas de doen9as. 0 corpo se prepara para o movimento, porem ele fica 

estatico, sem utilizar toda a carga hormonal fisiol6gica de adrenalina para reagir com 

o movimento corporal a situayao, e isso obriga o individuo a uma adaptayao. 

Existem varias maneiras e/ou tend€mcias para reduzir a quantidade de 

estresse do dia-a-dia e do ambiente de trabalho. Seja qual for a hierarquia funcional, 

e possfvel tomar providencias eficazes em nome da propria saude, do bem-estar, e 
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consequentemente aumentar a eficacia no trabalho. 0 controls de estresse pode ser 

realizado par estrategias pessoais ou de grupo. 

De acordo com MENDES& LEITE (2004, p.135): 

Ha algumas sugestoes e estrategias pessoais que podem ser compartilhadas com colegas de 
trabalho de qualquer hierarquia como: ter equilibria da vida (equilibria entre trabalho e o 
lazer); fazer relaxamento regularmente; ter algum tipo de atividade recreativa (ajuda a manter 
o equilibria entre casa e trabalho); praticar exercicios fisicos regulares; ter urn estilo de vida 
saudavel; compartilhar os problemas; dar boas risadas regularmente; dormir bern 
(regularidade no sono e vigilia); acompanhar os pr6prios progressos (autoconhecimento e 
vida social); afastar os pensamentos negativos. 
A tecnologia tambem e criada para produzir relaxamento por meio de programas de 
informatica com musicas e imagens, que permitem pausas para o relaxamento em frente a 
tela do computador. 

Alem do relaxamento mental produzido par esses programas, ha necessidade 

de movimento corporal para que a adrenalina liberada durante o estresse seja 

metabolizada de forma rapida. A Ginastica Laboral e uma tecnica de controls do 

estresse em grupo, que possibilita a diminuic;ao da tensao corporal par meio dos 

exerclcios e das atividades propostas. 

3.1.9 Possfveis consequencias patol6gicas da inatividade ffsica 

0 sedentarismo proporciona em qualquer pessoa, uma serie de alterac;Qes 

fisiol6gicas que podem ocasionar maleffcios para a saude. Quando se trata do 

bombeiro militar, essa inatividade ffsica tern consequencias e sequelas mais graves, 

pais a quantidade de agentes estressores e imensa e de origens das mais variadas, 

quer seja da vida particular ou profissional. 

A natureza do servic;o, devido a suas peculiaridades, requer urn bombeiro 

bern condicionado fisicamente para suportar as atividades diarias e estar em 

condic;Qes de atender aos apelos cada vez mais frequentes na sociedade. 

Par isso, as consequencias de algumas lesoes ou desajustes no organismo 

do bombeiro militar, que venham a alterar seu estado de equilibria, sao muito 

graves. 

As enfermidades consequentes do sedentarismo mais frequentes sao 

problemas posturais da coluna vertebral, as vezes, degenerative como a artrose, 

reumatismo, influencia do metabolismo da gordura, estresse, hipertensao arterial, 
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cardiopatias. 

Vale salientar que a qualidade com que o bombeiro militar deve realizar sua 

tarefa depende diretamente de sua condic;Bo fisica e psicol6gica. "lnvestir em 

qualidade e produtividade passa necessariamente pelo investimento no trabalhador 

e na garantia de sua integridade" (WAINSTEINS, 2000, p.16). Nesse sentido, a 

capacitac;ao tecnica e os nfveis de aptidao ffsica, a sua adequac;Bo no desempenho 

das tarefas de busca, resgate, salvamento e combate a incendio dos bombeiros 

devem passar por constantes treinamentos, para que o tempo-resposta no 

atendimento de ocorrencias pelo Corpo de Bombeiros seja o menor possfvel e que a 

missao a eles confiada de salvar vidas e preservar patrimonies possa ser realizada 

com confianc;a e dentro dos limites de seguranc;a, sem risco de se exporem ao 

perigo e sofrer acidentes. 

Pode-se dizer que o sedentarismo ligado a obesidade tern urn efeito superior 

do que o envelhecimento na performance, tanto ffsica como na capacidade de 

trabalho dos bombeiros, pais a grande maioria dos equipamentos manuseados nas 

atividades de bombeiros seja de protec;Bo, de combate a incendios ou de resgate, 

pesam em media 20kg, e em muitos casas o bombeiro necessita pelas condic;oes do 

sinistro e a emergencia momentanea, transportar a propria vftima ate urn local 

seguro. 

Tais enfermidades podem incapacitar o BM para o servic;o, devido ao mau 

condicionamento podendo levar a uma lesao muscular e a perda do reflexo, tao 

necessaria a atividade-fim, e em alguns casas, chegando ate ao 6bito. 

3.2 ORIENTACOES PARA OS ESTRESSADOS 

A atividade ffsica em geral, em contraposic;ao a vida sedentaria, e anti-stress. 

0 estresse pode ser controlado de diversas maneiras. Medidas passivas, por 

exemplo: drogas, anUdotos diretos ou de substituic;Bo. 0 sujeito pode tambem 

engajar-se em urn movimento ativo, denominado de processo heterostatico. Essas 

atividades heterostaticas sao consideradas como medidas de prevenc;Bo. 

Elas sao cada vez mais utilizadas no tratamento de diversas manifestac;oes 

ffsicas do stress, sobretudo nas doenc;as coronarianas na fase de readaptac;Bo. 
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No caso de uma pessoa que se engaja em exercfcios ffsicos, sua atenc;ao e 

desviada e urn alfvio momentaneo pode ser observado. lsto e, sobretudo, devido ao 

aspecto derivativo que estas atividades, chamadas de paliativas, proporcionam. 

Substitui-se uma demanda intelectual por uma muscular, proporcionando 

naturalmente urn repouso mental e tambem a capacidade de evitar as 

preocupac;oes. Em outras palavras, pode-se dizer que atividade ffsica e outras 

tecnicas paliativas podem ser consideradas como meios pelos quais a energia, 

acumulada pela mobiliza<;ao das defesas contra urn perigo ou uma ameac;a, pode 

ser descarregada ou pelo menos dispersa pelos outros sistemas do corpo. 

0 exercfcio ffsico nao e patol6gico, pois ele nao produz secre<;ao de 

adrenalina nem de cortic6ides supra-renais. Por outro lado, o exercfcio regular 

parece aumentar a reserva de potassio do musculo cardfaco. Esta seria utilizada 

para contrabalanc;ar os efeitos espoliadores que o stress produz sabre o 6rgao. 

A sauna, urn dos metodos mais antigos de tratamento do stress, proporciona 

bons resultados devido aos efeitos relaxantes e desintoxicantes que provoca a 

sudorese, seguida por uma brusca varia<;ao da temperatura pelas duchas trias. 

Exercitando o sistema cardiovascular e a respira<;ao atinge-se uma frequencia 

acelerada, para depois se aquietar. Deve-se passar por uma boa avaliac;ao 

cardiol6gica antes de se submeter a este metoda, justamente devido a solicita<;ao 

cardiovascular que provoca. 

Outras atividades ffsicas beneficas incluem os alongamentos, a ginastica 

aer6bica, os trabalhos corporais especificos para certos grupos musculares 

comprometidos ou para a coluna - metodos como o de Alexander, por exemplo. As 

vezes, o stress ja comprometeu certas areas corporais, como a coluna cervical ou 

lombar. Nestes casas, urn trabalho especffico, alem do geral sabre as tensoes deve 

ser realizado. 

Existe uma escala que mede os eventos na vida do ser humano que sao 

considerados como mais estressantes: 
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TABELA 1 - EVENTOS ESTRESSANTES DA VIDA (ESCALA DE HOLMES) 

ORDEM EVENTO VALOR 
1 Marte do conjuge 100 
2 Div6rcio 73 
3 Separavao marital 65 
4 Periodo de prisao 63 
5 Marte 63 
6 Injuria ou doenya pessoal 53 
7 Casamento 50 
8 Demissao do emprego 47 
9 Reconciliayao marital 45 
10 Aposentadoria 45 
11 Alteravao na saude familiar 44 
12 Gravida?: 40 
13 Dificuldades sexuais 39 
14 Chegada de urn novo membra na familia 39 
15 Adaptavoes comerciais (falencias, fusao, etc.) 39 
16 Alteravao no status financeiro 38 
17 Marte de urn amigo proximo 37 
18 Mudanva para diferente linha de trabalho 36 
19 Alteravao no numero de discussoes com o c6njuge 35 
20 Hipoteca ou emprestimo de valor alto 31 
21 Vencimento de hipoteca ou emprestimo 30 
22 Mudanva nas responsabilidades profissional 29 
23 Filho saindo de casa 29 
24 Problema com familia de c6njuge 29 
25 Pendencia em aquisivao pessoal 28 
26 Conjuge iniciando ou deixando emprego 26 
27 lniciar ou concluir estudos 26 
28 Alter'avao nas condicaes de vida 25 
29 Revisao de habitos pessoais 24 
30 Problemas com chefe 23 
31 Mudanva nas horas ou condiyaes de trabalho, 20 
32 Mudanya de residencia 20 
33 Mudanva de escola 20 
34 Mudanya na recreavao 19 
35 Mudanya nas atividades religiosas 19 
36 Mudanva nas atividades sociais 18 
37 Hipoteca ou emprestimos 17 
38 Mudanva nos habitos de sono 16 
39 Mudanva no numero de encontros de familia 15 
40 Mudanva de habitos alimentares 15 
41 Ferias 13 
42 Natal 12 
43 Pequenas violayaes da lei 11 

FONTE: LIMA (2002, p.17) 

3.2.1 Relaxamento 

0 relaxamento e uma tecnica que consiste em induzir urn estado de repouso 

muscular atraves de concentrac;Bo. A descontrac;Bo permite evitar entrar no cfrculo 
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vicioso da tensao, que leva a fadiga, e a concentrac;ao permite que voce ganhe o 

controle de seus pensamentos e que se desligue de seu meio ambiente. As tecnicas 

de relaxamento sao simples; em compensayao, para adquirir uma boa pratica, o 

suficiente para utiliza-las em situac;Oes delicadas, e indispensavel treinar 

diariamente. 

A representayao comum do relaxamento e associada a urn ambiente calmo, 

na semi-obscuridade. 

Para praticar (alguns minutes pelo menos uma vez por dia), deite-se, coloque 

urn livro pesado no seu ventre, na altura do umbigo. Respire tranquilamente fazendo 

elevar-se o livro a cada movimento inspirat6rio. No infcio, os movimentos serao 

amplos, mais do que o normal; quando estiver acostumado com eles, continue seu 

treinamento sem o livro. Enfim, quando se sentir bern treinado, faya os movimentos 

respirat6rios abdominais a qualquer memento do dia, em pe ou sentado. 

Se estiver apressado, tenso, ansioso, observara que esta desenvolvendo a 

respirayao toracica, rapida e superficial. Mude para a abdominal, ampla e lenta. 

Racionalizar seus pensamentos: para aprender a reestruturar os 

pensamentos, propoe-se uma experiencia de tres fases: identificac;ao dos 

pensamentos irracionais, analise destes pensamentos e, depois, busca de soluc;Oes 

racionalizantes. 

Entao, o que se faz para relaxar? A seguir, algumas sugestoes que poderao 

aumentar o sucesso da sua experiencia. 

Ambiente: Escolha urn Iugar, em casa ou no trabalho, que seja 

preferentemente quieto e sem interrupc;Oes. Se possfvel, tire o telefone do gancho, 

desligue o radio e a televisao, que causam estfmulo mental. Na falta de opc;Oes, o 

banheiro pode ser extremamente util. 

Luzes: Se possfvel, deixe o ambiente na penumbra. Embora os olhos estejam 

fechados, a luz estimula o cerebro, tornando mais diffcil diminuir a atividade mental. 

Durante o dia, feche as cortinas. 

Posi~ao: E importantfssimo que voce tenha apoio para todos OS musculos do 

corpo a fim de poder relaxa-los. Use uma cadeira reclinavel, a cama ou uma 

poltrona. Procure sempre apoio para a cabeya e o pescoyo. Se necessaria, use 

almofadas para aumentar seu conforto. 

Temperatura: Procure mante-la em torno de 20°C. Tenha uma coberta leve a 
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mao para qualquer eventualidade. Depois de alguns minutes, o metabolismo do 

corpo decresce e a pessoa pode ficar com frio. lsto pode fazer com que alguns 

musculos se contraiam, causando tensao muscular. 

Roupas: De preferemcia use roupas confortaveis que nao restrinjam os 

movimentos, principalmente do diafragma. Tire os sapatos e os oculos; afrouxe a 

gravata, o cinto e a pulseira do relogio. 

Frequencia: 0 ideal e relaxar duas vezes por dia. Se possfvel, procure faze

lo no meio do dia e antes de dormir. Evite relaxar depois das refei¢es, pois o 

sistema metabolico tende a diminuir. Talvez o aspecto mais diffcil do relaxamento 

seja clarear a mente. Decida que nao ha qualquer coisa que precise fazer ou 

resolver enquanto relaxa. Deixe que os pensamentos passem como nuvens, sem se 

fixar neles. Se forem realmente importantes possivelmente retornarao mais tarde. 

Posicione-se confortavelmente. Fac;a qualquer mudanc;a necessaria para ter 

conforto total. Feche os olhos ou se concentre num espac;o vazio a sua frente. Conte 

mentalmente tres respirac;oes. Cada vez que expirar, conte a expira<;ao ate atingir 

tres. 

Concentre-se nos musculos da testae comece a contraf-los. Respire fundo e 

relaxe. Observe a diferenc;a entre tensao e relaxamento muscular e relaxe. Agora 

concentre-se nos musculos dos olhos e nas palpebras. Aperte as palpebras, 

respirando fundo, e relaxe. Deixe que todos os musculos dos olhos relaxem. Quando 

inspirar novamente, concentre a aten<;ao nos musculos dos maxilares, na lfngua e 

nos labios, e aperte os dentes. Note a sensac;ao de rigidez nos musculos do rosto e 

relaxe. Relaxe, respire fundo e deixe que todos os musculos do rosto se tornem 

ainda mais macios e soltos. 

Da proxima vez que inspirar, comece a tensionar o pescoc;o, arqueando os 

musculos. Continue respirando, note a tensao nos musculos e relaxe. Deixe que se 

tornem longos e soltos. Respirando fundo de novo, eleve os ombros em dire<;ao as 

orelhas, continue respirando e relaxe. Permita que todos os musculos dos ombros, 

pescoc;o e rostos se tornem cada vez mais longos e lisos. 

Na proxima inspirac;ao, deixe que a respirac;ao se torne ainda mais profunda e 

lenta. Libere qualquer pensamento que esteja ocupando a sua mente, canalizando 

sua aten<;ao para as func;oes internas. Agora concentre-se no peito e abdome. 

Respire fundo, mantendo a respira<;ao por urn memento e note a rigidez dos 
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musculos. Relaxe, deixando que os musculos se tornem muito macios e frouxos. 

lnspirando, concentre-se nas costas, principalmente a regiao lombar. Contraia os 

musculos, arqueando as costas, e note a tensao. Relaxe todos os musculos do 

corpo, especialmente os das costas. 

Respirando fundo de novo, fac;a contato mental com os brac;os, as maos e os 

dedos. Contraia as maos fazendo uma figa, e observe a rigidez nos musculos dos 

brac;os. Respire fundo e relaxe, deixando que os brac;os, as maos e os dedos se 

tornem longos e mornos. Na proxima inspirayao, comece a tensionar as pernas, os 

pes e os dedos. Note a tensao nos musculos, respire fundo e relaxe. Permita que as 

pernas, os pes e os dedos se tornem soltos e mornos. 

Quando inspirar novamente, verifique todos os musculos do corpo, deixando 

que se tornem ainda mais macios e frouxos. Respirando fundo, permita que a 

respirac;ao se mantenha profunda e ritmica, relaxando cada vez mais. 

0 relaxamento e importante para reenergizar a pessoa e recondiciona-la dos 

desgastes do dia-a-dia. Seja cioso do seu tempo. Afinal, relaxar e urn investimento 

insubstituivel para a sua saude e bem-estar. E lembre-se, ter uma vida saudavel e 

uma responsabilidade pessoal. 

0 relaxamento muscular tem-se revelado como excelente instrumento no 

com bate ao distress ja em curso. Tanto pode ser realizado em grupos, sob a 

orientayao de urn instrutor que dirige as sessoes, quanta pode ser praticado 

isoladamente, ou subsequente as sessoes de ginastica ou qualquer outro tipo de 

exercicio fisico. 

0 relaxamento consciente e o grande combatente do estresse. Ha varias 

tecnicas flsicas e mentais simples que voce pode utilizar quando se sentir cansado, 

ansioso ou estressado - algumas das quais s6 levam alguns minutos. Pode-se 

recorrer a terapias complementares e alternativas que ajudam a reforc;ar sua 

resistencia aos efeitos do estresse. 

As pessoas reagem ao estresse de maneiras distintas. E necessaria conhecer 

seus pr6prios fatores desencadeantes - compreender como o corpo reage e 

reconhecer que as respostas ao estresse sao as chaves para manter a sensac;ao de 

equilibria. 

Relaxamento Geral - Relaxar e urn dos melhores caminhos para reduzir as 

respostas do corpo ao estresse. 
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Reservar urn tempo todos os dias para fazer algo nao estimulante tern dois 

efeitos de Iongo alcance sobre sua saude mental, ffsica e emocional. Se a pessoa 

mantem-se fisicamente ativa, deve encontrar urn local sossegado para ler durante 

meia hora ou fechar os olhos e ouvir uma musica suave. Se tern urn dia entediado 

no trabalho, deve nadar ou andar pelo parque. As atividades de relaxamento podem 

variar, mas sempre devem visar a diminuic;Bo da tensao. 

Dizer a si mesmo para relaxar nao e muito facil se os nfveis de estresse 

estiverem altos, a ponto de urn leve pensamento negativo deixar a pessoa 

apreensiva. Se estiver em constante estado de excitac;Bo, e preciso que aprenda 

algumas habilidades novas. Existem duas tecnicas que se pode praticar quando se 

sente tenso. Elas nao permitem intromissoes e ninguem jamais percebe que se esta 

praticando. 

Para reorganizar a postura estressante, e necessaria olhar-se no espelho, em 

busca de sinais de postura relacionada com o estresse. Os habitos inconscientes 

aumentam sua tensao, irradiam uma mensagem nao verbal de que nao se esta a 
vontade. Se ja estiverem desenvolvidos diversos trac;os de estiramento muscular, e 

born aprender a relaxar ou receber uma sessao de massagem. 

- Cabec;a sobressaindo ou inclinada para a frente, como se estivesse com 

raiva, medo ou triste. 

- Ombros elevados e arqueados. 

- Brac;os cruzados ou rfgidos. 

- Maos cerradas, esfregar as maos em desespero, mexer incessantemente 

uma moeda no bolso, n6s nos dedos esbranquic;ados por segurar urn objeto com 

muita forc;a. 

- Pernas cruzadas e entrelac;adas. 

- Bater os pes. 

- Corpo rfgido e inclinado para a frente. 

- Face contrafda, com sobrancelhas franzidas, olhos bern abertos e 

maxilares cerrados. 

- Torcer o cabelo, roer as unhas e movimentos repetitivos e obsessivos. 

Relaxamento do Corpo Todo - 0 relaxamento de todo seu corpo e uma 

habilidade neuromuscular facil de aprender. 



39 

0 relaxamento progressivo implica relaxar os musculos dos membros e do 

tronco em sequencia. Necessita-se criar as condiyaes corretas e ter o tempo 

suficiente - cerca de 20 minutos. Porem, conforme se aprende a reconhecer as 

sensa9oes do corpo, quando se esta relax:ando, pode-se pular alguns estagios e 

recriar a sensayao em qualquer momenta. 

Utilizando-se a tecnica estagio por estagio, deve-se procurar urn Iugar 

aquecido e silencioso e deitar-se em urn tapeta. Eliminar as distrayaes e certificar-se 

de estar confortavel - urn travesseiro pode ajudar. Vestir roupas folgadas e tirar 

6culos e sapatos. Deitar-se de costas, com os brayos e as pernas retos e os olhos 

fechados. lnspirar e expirar profundamente tres vezes e imaginar que esta liberando 

o corpo da pressao. A seguir, respirar normalmente enquanto relax:a. lnicia-se entao 

a trabalhar nos principais grupos musculares, comeyando com as pernas. Conforme 

se trabalham os musculos, aprende-se a reconhecer a diferen9a entre tensao e 

relax:amento. Manter cada constriyao por urn breve perfodo e repetir cada ayao duas 

vezes, com urn pequeno intervalo entre elas. Segue o relax:amento passo a passo: 

1) Flexionar os pes na direyao do corpo. Sentir a tensao e manter; liberar 

ap6s sentir a redu9ao da tensao; 

2) Apontar os dedos dope para o lado oposto do corpo e sentir a tensao nos 

musculos da panturrilha. Manter e relax:ar; 

3) A seguir, deve-se direcionar as pemas fortemente na direyao do corpo. 

Manter e depois retornar para a posiyao relaxada; 

4) Tensionar as nadegas, apertando os musculos com forya, manter e 

relax:ar; 

5) Tensionar o abdome, empurrando-o para fora. Manter e liberar, deixando 

os musculos ficarem flacidos (verificar o estado da parte inferior do corpo novamente 

e tentar uma segunda vez se ocorreu urn deslocamento tenso para tras ); 

6) Passar para as costas. Deve-se arquear a coluna, levantando-a do chao. 

Manter e relax:ar a seguir; 

7) Mover os ombros para tras, para expandir o t6rax:. Manter e soltar. 

Tensionar os ombros, levantando os bra9os e puxando os ombros. Manter. Quando 

abaixar os brayos, levar os ombros ate as orelhas. A seguir, relaxar, com as 

omoplatas tocando no chao; 

8) Cerrar o punho. Manter, soltar e, a seguir, deixar os dedos cafrem ate o 
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chao e observar a tensao nos antebrac;os. Manter e soltar; 

9) Mover os brac;os, levando as maos na diregao do corpo, perto do t6rax. 

Manter e relaxar, voltando para a posigao no chao, com as palmas para cima; 

1 0) Relaxar o pescoc;o e a garganta, movendo a cabec;a suavemente de um 

lado para o outro e puxando o queixo para o peito. Manter e soltar; 

11) A seguir, cerrar os maxi lares, unindo os dentes. Manter e depois deixar 

sua boca abrir-se ligeiramente. Agora, trabalhar os musculos faciais. Pressionar os 

labios um contra o outro. Manter e liberar. Empurrar a lingua com forc;a para o ceu 

da boca. Manter e, a seguir, deixar voltar ao normal; 

12) Sem abrir os olhos, movimenta-los em cfrculos e deixar as palpebras 

relaxarem; 

13) Relaxar a testa e o couro cabeludo. Franzir com forc;a as sobrancelhas, 

de modo que a testa fique enrugada. Manter e, a seguir, deixar a face soltar-se e 

relaxar. 

Ao termino da sessao de relaxamento do corpo todo, este deve estar livre de 

tensao. Para terminar lentamente a sessao, deve-se respirar com suavidade e deixar 

a mente vaguear. Os pensamentos estressantes nao devem permear a mente, mas 

caso isso ocorra, pensar em algo agradavel. 

Pode ocorrer a sonolencia e cochilo. A proposta do relaxamento nao e induzir 

o sono, mas pode usar a tecnica se tiver insonia, a noite. 

Permanecer deitado, quieta, durante alguns minutos, aproveitando a 

sensac;ao calida que foi criada e fazer contagem regressiva a partir de cinco. 

Cerrar os punhos com forc;a, relaxar e esfregar as maos. Rolar para o lado, 

cobrir os olhos e, a seguir, abri-los, para que se ajustem a luz. Levantar-se 

lentamente. Nao fazer movimentos bruscos nem voltar para a situac;ao tensa. 

Pode-se ouvir musica durante a sessao se achar que isso ajuda, ou praticar 

com alguem. Conforme se aprende a desligar, tentar diminuir a sessao e recriar o 

relaxamento, pensando que o corpo esta aquecido e pesado, sem realizar todos os 

passos. 

Atalhos para o re/axamento - Ha ocasioes em que se precisa aliviar 

rapidamente a sensac;ao de acumulo de tensao. 

0 relaxamento profunda reforc;a maravilhosamente o corpo e o espirito, mas 

isso requer tempo e condic;Oes adequadas. E inevitavel que ocorram mementos, 
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durante o dia, em que a mente esta fervilhando e sente-se o panico crescer. Nessas 

ocasioes, sao necessarias tecnicas rapidas de "emergencia" para desacelerar os 

sintomas de agitac;ao e per novamente os pes no chao. 

Primeiro, deve-se recapitular o comportamento habitual. E: urn gasto de 

energia e urn caminho certo para manter a tensao no alerta amarelo, se continuar 

enviando mensagens de que se esta preparando uma ac;ao agressiva para o 

cerebro. T entar uma vi sao objet iva do desempenho em algumas atividades comuns 

dodia. 

Exemplos de Reformulac;ao do Comportamento Habitual: 

Atendendo o Telefone: Voce agarra o fone com furia e comec;a a falar em tom 

agudo? 

Soluqao: Fac;a movimentos lentos e diminua a velocidade de sua fala. Nao 

imagine que e urn problema. 

Mantendo uma Conversa: Voce fica batendo os dedos, fica inquieto, tenta 

limpar sua escrivaninha, cruza e descruza as pernas, acende urn cigarro? 

Soluqao: Descanse as maos quando nao as esta usando. Pegue a caneta 

apenas para anotar as informac;oes essenciais. Fique quieto ou sente-se e alongue 

as pernas, relaxadamente. Resista ao cigarro. 

Dirigindo seu autom6vel: Voce se senta curvado sobre o volante, gesticula 

para outros motoristas, muda de faixa sem necessidade, critica mentalmente ou 

ofende os outros motoristas, e esta em panico porque esta atrasado para uma 

reuniao importantfssima? 

Soluqao: Aceite o engarrafamento como parte da vida moderna. Dirija seu 

autom6vel e esquec;a as outras pessoas. Escute musica e saia com bastante 

antecedencia para compensar os possiveis atrasos. 

Parece muito facil? lsso s6 serve para quem tern menos coisas a fazer? 

Deve-se tentar uma s6 vez fazer isso ever como se torna menos agitado. Alterar urn 

trac;o de comportamento habitual requer esforc;o, mas a chave para gerar menos 

mensagens de estresse e desacelerar. 

Quando a tensao e alta, por causa de urn determinado incidente - uma 

discussao com urn colega, talvez, ou quase ter batido o carro no transito - e hora de 

tomar atitudes mais eficientes do que simplesmente se acatmar. E necessaria 

reduzir a reac;ao de panico, antes de mergulhar em uma decisao gerada pela 
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ansiedade. Ha varios metodos utilizados para mudar o humor. 

- Conversando Consigo: 0 objetivo e mudar a percepc;ao do modo como se 

esta enfrentando os fatos, injetando urn tom positivo no dialogo interior. Se confiar 

na capacidade de lidar com a situayao, por que outra pessoa duvidaria? "Estou no 

controle e sei precisamente o que fazer a seguir''; "Sou competente em meu trabalho 

e aprenderei com esse erro". 

Aqao Emergencial: Esta ayao e uma necessidade quando o panico e altissimo 

e se esta a beira de perder o controle. Deve-se reservar alguns momentos para se 

sentar e dizer a si mesmo "Pare". Depois que essa ac;ao detiver o processo de 

panico, respirar lentamente varias vezes. Ficar quieto depois de inspirar e, quando 

expirar, relaxar os membros, abaixando os ombros e soltando os dentes que antes 

estavam cerrados. Se a respirayao estiver acelerada, tern que ser controlada, 

porque e o elemento mais importante para que volte a calma. 

Esta tecnica pode ser utilizada em qualquer Iugar. Conforme as reac;oes saem 

do alerta vermelho, continuar a comportar-se com calma e lembrar-se de que sorrir 

relaxa os musculos faciais. 

Relaxamento Rapido: Deixar os ombros e brac;os cafrem o mais lentamente 

possfvel, sem forc;ar, e imaginar como eles ficariam se fosse largada uma mala 

pesada que tinha em cada mao. Juntamente com a respirac;ao calma, essa tecnica 

funciona bern quando a tensao toma conta dos musculos. 

Caracteristicas Pessoais: Deve-se conhecer como funciona a ansiedade. 

Quando se nota que esta roendo as unhas, torcendo as maos ou batendo os pes, 

alterar deliberadamente o comportamento e mudar para uma atividade suave e 

definida. lsso proporciona tres coisas - quebra do padrao que induz o estresse, 

acalma os movimentos e detem a emissao, para o mundo exterior, da mensagem 

com que se esta preocupado. 

Exercicios como Energizantes: Quando as condic;Qes sao duras, em que foi 

trabalhado por urn Iongo perfodo sem intervalo e urn colega fez urn comentario 

desagradavel, nao se deve entregar a raiva, nao se deve pensar mais nisso nem ser 

compulsivo. Fazer uma pausa ou ir para urn local diferente, de preferencia sozinho e 

fazer alguns exercfcios revitalizantes. Agitar bern os brac;os e as pernas, correr para 

melhorar a circulac;ao e eliminar todos os detritos do sistema. Terminar alongando os 

membros e soltar os musculos tensos. 
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Outra tecnica de relaxamento pode ser apresentada abaixo: 

Esta tecnica pode ser empreendida em tres posic;oes, ficando a criteria do 

paciente a escolha daquela que parecer a mais conveniente. 

a) Posigao sentada em uma poltrona confortavel, as costas apoiadas no 

encosto, os antebrac;os apoiados, as maos cafdas livremente, as pernas ligeiramente 

afastadas. 

b) Posic;ao de cocheiro, sentado em urn banco ou cadeira, os brac;os 

repousando sabre as coxas, os punhos livres, as maos caindo, as pernas afastadas. 

c) Posic;ao deitada, sabre as costas, cabec;a ligeiramente levantada, brac;os 

afastados do corpo e estendidos, formando urn angulo de 120 graus com os 

antebrac;os. 

Em seguida, a pessoa diz a si mesma algumas formulas bern conhecidas, 

fechando os olhos: 

a) Meu corpo esta pesado; 

b) Meu corpo esta quente; 

c) Meu coragao bate calma e tranquilo; 

d) Minha respiragao e calma, todo o meu ser respira; 

e) Meu plexo solar esta quente; 

f) A fronte esta agradavelmente fresca. 

Estes exercfcios devem ser realizados, evidentemente, de maneira gradativa, 

prestando atenc;ao inicialmente ao brac;o direito, se o indivfduo e destro e ao 

esquerdo, se ele e canhoto. Quando as sensac;oes comec;am a se estender a outras 

partes do corpo, deve-se introduzi-las gradativamente no conjunto das 

representac;oes mentais ate que o corpo inteiro seja compreendido. 

Cada sessao durara pouco tempo, alguns minutes somente, e para acordar, o 

sujeito respirara profundamente, abrira seus olhos, espreguic;ando-se varias vezes. 

Esses exercfcios podem ser feitos em grupos ou individualmente, inicialmente 

sob a assistencia de urn medico ou terapeuta, e continuados durante dais ou tres 

meses, para que se chegue ao fim do primeiro nfvel (nfvel elementar) deste 

tratamento. 

Esta aprendizagem pode ser transposta as situac;Oes da vida cotidiana e e 

neste aspecto que ela nos interessa como metoda anti-estresse. 

0 metoda de Jacobson consiste numa tecnologia mais ativa, por meio da qual 
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o indivfduo contrai e relaxa sucessivamente varies grupos musculares, seguindo 

seus trajetos anatomicos. Par exemplo: contrair o bra9o direito e permanecer assim 

ate perceber algum sinal de cansa90. Em seguida relaxar. Faz-se a mesma coisa 

com o bra90 esquerdo, isto e, contrair e manter esta contra98o ate sentir algum 

cansa9o e depois soltar. Proceder da mesma maneira para a perna direita, depois 

para a esquerda, o tronco, as costas, a cabe98. Ao final, contrair e soltar quase 

todos os musculos do corpo. 

Com a repeti98o diaria destes procedimentos, vai-se habituando os musculos 

a permanecerem mais relaxados e tambem todo o metabolismo a ficar menos 

estressado. A unica exigencia e a de se ter a disciplina necessaria para tal repeti<;ao, 

pais e somente com o treinamento constante que sao obtidos os melhores 

resultados. 

3.2.2 Habitos respirat6rios 

A respira9ao e urn born indicador de como se esta respondendo a pressao. 

Quando se esta relaxado e contente, a respira98o e regular, calma e toda a caixa 

toracica e o diafragma se movimentam. Quando a ansiedade e alta, ocorre o 

contrario: a respira9Bo e rapida e irregular, com suspires profundos para captar mais 

ar. Fica superficial, utilizando apenas a parte superior do t6rax. 0 mecanisme de 

respira98o e sensfvel a estimula98o e, ao menor sinal de excitamento flsico ou 

emocional, o padrao se altera. Se possuir estresse cronico eo corpo for solicitado a 

agir o tempo todo, provavelmente ja foram desenvolvidos diversos habitos 

respirat6rios prejudiciais. 

Embora o processo da respira98o seja controlado pelo sistema nervoso 

involuntario, algumas partes desse sistema podem ser superadas por comandos 

positives. Assim, pode-se aprender a controlar e regular a respira<;ao quando for 

necessaria. E melhor concentrar-se na expira<;ao porque e a parte relaxante do 

processo. 

Os principais sinais de habitos respirat6rios ruins sao a respira9ao rapida e 

rasa na parte superior do t6rax, nenhum sinal visfvel de expansao abdominal, 

padrao respirat6rio irregular com muitos suspires profundos, degluti98o de ar, que 

leva a gases no abdome e eructa9Bo e prender a respira98o. 
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Todos esses sinais tornados em conjunto, apresentados por muitas pessoas 

quando estao nervosas e alteradas, indicam que estao hiperventilando. A respirayao 

rasa e rapida tambem e comum durante exercfcios vigorosos, mas, uma vez 

terminada a tensao, a respirayao deve voltar ao padrao normal e regular, com media 

de 12 a 14 respirac;oes por minute. 

Algumas pessoas desenvolvem habitos respirat6rios tao ruins, que perdem a 

capacidade de respirar normalmente. lsso se deve a uma combinac;ao de estresse 

cronico e postura ruim. Mesmo quando relaxadas, respiram com o padrao raso e 

rapido. 

A frequencia e a profundidade da respirayao estao ligadas aos nfveis de 

di6xido de carbone (C02) na corrente sangufnea, que e expelido com maier rapidez 

durante o exercfcio, para captar mais oxigenio. A respira~o torna-se mais rasa para 

aumentar a velocidade da troca. Nas situayaes estressantes, porem, o oxigenio pode 

continuar a ser inspirado e o dioxide de carbone expirado, mais do que seria 

necessaria, levando ao desequilfbrio de gases no sistema. 

Os sintomas comuns de hiperventila~o sao tontura, desmaios e "pontadas" 

na face e nos membros. Essas sensac;oes levam ao estado de panico. Sao enviadas 

mensagens erroneas para o cerebra e ele responde, aumentando a falsa demanda 

de oxigenio do corpo. Nos hiperventilados cronicos, e estabelecido urn ciclo de 

ansiedade e todo o sistema fica fora de fase. 

Os hiperventilados cronicos podem ter uma serie de sintomas ffsicos 

apavorantes que mimetizam condic;oes clfnicas graves: dores no peito, disturbios 

visuais, entorpecimento, cefaleias fortes, dificuldades para dormir e, mesmo, 

colapso. 0 Apenas o medico pode diagnosticar com precisao a hiperventila~o 

causada por nfveis elevados de estresse. 

No que tange a reformula~o dos habitos, tem-se que a respirac;ao incorreta e 

urn habito que pode ser mudado, e nao uma doenya. A rna respirayao esta ligada a 
ansiedade e aos niveis elevados de estresse, mas, como qualquer outra forma de 

comportamento, e possfvel treinar para corrigi-la. Usando os testes simples 

apresentados a seguir, pode-se identificar se isso e urn problema. Numa rna 

respirayao e necessaria aprender a modificar a sua tecnica. E. provavel que, 

conforme a respira~o vai melhorando com a pratica, os nfveis de ansiedade 

diminuam. Deve-se tambem notar urn estado mental mais feliz como consequencia. 
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Compreendendo sua Respiraqao: 

- Deite-se e relaxe. Coloque as maos sobre a parte superior do t6rax e sinta 

quanto ela sobe e desce conforme voce respira. Permane9a por urn minuto. 

- Coloque as maos sobre a caixa toracica, com as dedos quase se tocando. A 
medida que respira, sinta suas costelas elevando-se e projetando-se para fora 

durante urn minuto. 

- Coloque as maos sobre o abdome, com os dedos quase se tocando, e sinta 

seus dedos subirem e descerem com seu abdome, em movimento para baixo e para 

fora. Respire suavemente por urn minuto ou mais. 

- Tente fazer isso ate que perceba como a respirayao suave e lenta. 

Dentro do diagn6stico da rna respira9ao, deve-se realizar os seguintes testes 

quando estiver relaxado e sem pressoes. Nao alterar o padrao respirat6rio - o 

objetivo nao e passar nos testes, e sim descobrir se e necessaria trabalhar a 

respira9ao. 

- Sentar-se em uma cadeira, em frente ao espelho e respirar fundo. Observar 

os ombros e verificar se eles se elevam na direyao das orelhas. Se essa elevayao 

for significativa, provavelmente a respira9ao esta errada. 

- Ficar em pe, com uma das maos sobre o estomago, bern abaixo da caixa 

toracica e a outra mao na parte superior do t6rax. Respirar lenta e profundamente, 

concentrando-se na mao que se movimenta primeiro. Se a mao que esta no t6rax 

movimentar-se antes que a mao que esta na parte de baixo, a respira9ao e rasa a 

partir da regiao superior dos pulmoes, em vez da parte inferior, proxima ao abdome, 

o que seria correto. 

- Pedir a alguem para contar a freqOencia respirat6ria, sem que se saiba. As 

pessoas hiperventiladas atingem 15 a 20 respira9oes por minuto e ate 30, quando 

entram em panico. 

Pensar sobre a respirayao e dificil, porque ela faz parte do sistema 

involuntario. No entanto, e passive! corrigir os maus habitos. 

Controlando sua Respiraqao- Este exercicio nao tern estagios. 0 objetivo e 

controlar a freqOencia respirat6ria, especialmente na expira9ao. 

A inspira9ao e curta - 2 a 3 segundos - enquanto a expirayao e lenta - 7 a 8 

segundos -. E preciso praticar para atingir essa freqOencia. Comeyar assegurando

se de que a expirayao e mais longa que a inspirayao e aumentar gradualmente a 
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expiragao. Colocar as maos sobre o t6rax ou o abdome se isso for util para sentir o 

movimento do corpo. Concentrar-se em esvaziar os pulmoes e manter o movimento 

do ar continuo- nao expirar todo o ar rapidamente e esperar o final da contagem 

para solta-lo. 

- Desenvolver urn ritmo mais Iento e calmo para a respiragao e introduzir uma 

pequena pausa depois de cada expiragao. Conforme se expira, abaixar os ombros 

ou soltar os maxi lares para ajudar a relaxar. 

- Verificar a respiragao regularmente por meio destes testes, para manter-se 

no caminho certo. Conscientizar-se dos habitos respirat6rios enquanto realizar 

diversas atividades e monitorar as mudangas que porventura ocorram. 

- T entar visualizar uma situagao estressante. A frequencia respirat6ria 

aumentara, devido a ameaga percebida. Praticar a desaceleragao da respiragao, ate 

sentir-se relaxado. Fazer isso varias vezes, ate ter confianga de que se esta no 

control e. 

- Praticar o relaxamento geral - tanto as prolongadas em casa, quanta as 

mais curtas, no trabalho. Quanta mais relaxado estiver, melhor sera a respiragao. 

Olhar a postura em urn espelho. 0 modelo militar de contrair os musculos 

abdominais e manter os ombros eretos restringe o movimento dos musculos. 

3.2.3 Meditagao 

Sempre que alguem se concentra e focaliza sua atengao, esta meditando. Tal 

pessoa pode ser urn "capitao de industria" ou alguem plantando ervas ou urn monge 

Zen. A diferenga situa-se no grau em que estao se concentrando e no prop6sito do 

exercfcio todo. 

A meditagao pode ser urn instrumento poderoso e profunda na expansao da 

consciencia e na exploragao do esplrito. Porem, e exatamente tao relevante quanta 

qualquer outra maneira de se procurar a paz e o equilfbrio interior 0 termo 

meditagao engloba todo urn espectro de abordagens e tecnicas. No Ocidente, 

nestes dias de crise e transformagao, temos, de fato, a sorte de poder contar cada 

vez mais com a sabedoria espiritual e a habilidades orientais. Ha urn grande numero 

de professores, escolas e livros a disposigao para ajudar a explorar as profundezas 

da meditagao. As tecnicas descritas a seguir podem abrir seu apetite para urn 
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mergulho mais profunda. Muito do stress e da tensao da vida tern suas ralzes numa 

falta de significado, uma sensac;:ao de vazio nas coisas que se faz e por que se faz. 

A meditac;:ao pode indicar para a fonte do significado interior. 

A pesquisa medica ocidental vern se concentrando na meditac;:ao como uma 

maneira de se obter autocontrole, uma "estrategia de auto-regulac;:ao". Tal pesquisa 

estava inicialmente, interessada nas mudanc;:as psicol6gicas, que ocorrem durante a 

meditac;:ao. Certas mudanc;:as foram relatadas consistentemente durante a 

meditac;:ao, incluindo reduc;:8o nos batimentos cardiacos, diminuic;:8o no consume 

organico de oxigenio, reduc;:ao na pressao sangOinea, aumento na resistencia da 

pele e aumento na regularidade e forc;:a da atividade alfa do cerebro. Devido ao fato 

de isso representar urn estado de quietude no sistema nervoso autonomo, os 

medicos sugeriram que a meditac;:ao seria sua tecnica de auto-regulac;:8o util para o 

treino do relaxamento. 

Numa recente revisao academica da psicoterapeutica e os efeitos da 

meditac;:ao relacionados a saude, demonstrou-se que a reduc;:8o da tensao e do 

stress, em que o meditador faz relates subjetivos de diminuic;:8o na sensac;:ao de 

stress e ansiedade, bern como apresentam indicac;:oes fisiol6gicas de reduc;:8o do 

mesmo; diminuic;:ao dos comportamentos aditivos. Nos estudos de adic;:oes, os 

meditadores relataram consistentemente uma reduc;:8o maior no uso de drogas do 

que os nao-meditadores, drogas essas que iam desde o alcool e maconha ao LSD e 

herolna; reduc;:ao na pressao sangOinea. Demonstrou-se consistentemente uma 

reduc;:8o na pressao sangulnea dos meditadores, reduc;:ao no uso de medicamentos 

e reduc;:8o dos sintomas organicos. 

Esta avaliac;:8o cientifica da meditac;:ao mostrou tambem como o terapeuta se 

transforma, atraves do processo de cura e auxllio. Relates de terapeutas, que 

empregam a meditac;:ao como tratamento, contam que esta os ajuda a tornarem-se 

mais abertos e receptivos as preocupac;:c5es de seus clientes. 

Como urn estado alterado de consciencia, grande parte da pesquisa realizada 

no Ocidente vern sendo feita em laboratories com meditadores num prazo 

relativamente curta. E precise lembrar, porem, que a meditac;:ao foi originalmente 

concebida dentro de urn contexte religioso-filos6fico das disciplinas espirituais 

orientais. Era uma tecnica utilizada basicamente como urn meio de se induzir 

estados alterados da consciencia, para mudar a percepc;:ao comum da pessoa a 
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respeito do mundo e para desenvolver uma visao mais aceitavel, unificada e Intima 

de si mesma, da natureza e das outras pessoas. 

Nao ha duvida de que, quando usada dessa maneira, profundas mudan9Bs 

podem ocorrer durante a meditayao. Tais mudan9Bs podem ir desde leves 

altera96es na percep9ao de meditadores de curto prazo ate experiencias mais 

profundas. 

Essas experiencias interiores bastante poderosas tern implica96es obvias na 

saude, porque influenciam a maneira pela qual nos relacionamos nao apenas com 

as outras pessoas, mas como mundo circundante. Tambem muito importante sao as 

implica¢es sociais, pois as pessoas, que utilizam a medita9ao dessa maneira, 

transformam a si mesmas e a maneira como encaram a vida. Urn dos sinais de 

esperan98 para o futuro e o numero crescenta de pessoas que fazem, uso da 

medita9ao e estao desejosas de colocar em pratica a reavaliayao das coisas que a 

meditayao traz. 

Ha centenas de tecnicas que poderiam ser chamadas de meditativas. Os 

esquemas empregados para se motivar o estado meditative sao extremamente 

diversos e vao desde olhar fixa e calmamente a chama de uma vela ate a 

concentrayao numa repeti9ao mental de urn som ou mantra, a concentrayao na 

propria respira9ao, a concentra9ao no som de uma chuva imaginaria, falar alto uma 

palavra ou frase ritual, prestar atenyao as sensa¢es corporais, e outras. 

A postura inadequada esta, intimamente, relacionada com o estresse. Os 

sintomas ffsicos de musculos enrijecidos e contrafdos enviam mensagens de 

estresse para o cerebro, exacerbando o estado emocional de tensao, enquanto os 

nerves irritaveis podem produzir posi96es corporais distorcidas. 

Quando se medita, a postura e importante. Pede se aprender a postura em 

urn livre ou com urn professor de medita9ao. As posi96es tradicionais sao a de lotus, 

a ioga, ajoelhar como se estivesse rezando, sentar com as costas retas ou ficar em 

pe. Qualquer posiyao e aceitavel, desde que sua coluna fique reta. Se tiver 

problemas de coluna, escolher uma posiyao na qual se possa ficar tranquilo e 

confortavel. Atingir a imobilidade total e parte do processo de medita9ao, ampliando 

o controle e a autodisciplina. As dores nas pernas podem impor urn obstaculo inicial, 

que deve ser superado. 

0 metodo de medita9ao baseado na concentra9ao e o tipo basico e, 
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provavelmente, o mais antigo de meditac;:ao que focaliza urn unico objeto. Adotar a 

posic;:ao favorita, com a coluna reta, a cabec;:a voltada diretamente para a frente e os 

olhos para cima, na direyao das sobrancelhas, ou fechados. Respirar em ritmo Iento 

e concentrar a mente em urn objeto real ou imaginario, como urn quadro ou uma flor. 

0 mesmo efeito pode ser obtido, repetindo-se urn som silencioso ou mental - por 

exemplo "hum" em tom grave, conhecido como mantra ou encantamento. 

Demorar -se passivamente neste objeto, afastando os pensamentos intrusos e 

mantendo a mente no objeto. No inicio, pensamentos estranhos fervilharao a cada 

segundo. Com disciplina, contudo, esse intervalo pode ser aumentado, ate que 

transcorram minutos sem distrac;:ao. Dez minutos sao o tempo ideal, mas urn pouco 

menos de tempo pode tambem restaurar a paz e reduzir a ansiedade. Uma forma 

indiana de meditayao envolve concentrar-se em uma vela real, ate que os olhos 

lacrimejem. A seguir, os olhos sao fechados e a imagem e retida na mente. A 

respirayao deve ser lenta e silenciosa. Em outros metodos, a mente concentra-se na 

ponta do nariz ou na parte posterior do crania. 

Urn outro metoda que pode ser utilizado e a contemplayao. Esta tecnica 

espelha o metoda urn, mas a mente concentra-se em urn pensamento abstrato. 

Escolher sentenc;:as ou urn mantra relacionado com o pensamento escolhido, para 

que possa ser repetido continuamente (nao e necessaria que seja urn contexto 

religioso ). Qualquer pensamento que enfoque a mente e born. Limpar a mente dos 

pensamentos nao desejados e contemplar o ideal escolhido por ate dez minutos. 

Como ocorre no metoda de concentrac;:ao, a sensayao de paz e relaxamento e 

produzida na repetiyao mental de urn som ou pensamento. Quando terminar, 

alongar o corpo e traze-lo gentilmente para o mundo real. 

0 metoda da visualizac;:ao nao e estruturado e pode ser uma atividade 

individual ou em grupo. A sensayao de contentamento adquirida por meio da 

visualizac;:ao faz o cerebra e, portanto, o corpo relaxar. 

A visualizayao pode ser guiada ( conduzida por uma voz) ou nao guiada 

(pensamentos direcionados por sensac;:Oes circundantes), mas e necessaria entrar 

no estado de completo relaxamento antes de comec;:ar. 

Na visualizac;:ao guiada, a pessoa e guiada em uma viagem por outra ou por 

uma fita, que conta uma est6ria. Seguindo as imagens em lugares agradaveis, 

chega-se ao destino e, a seguir, recompoe os passos. Como exemplo, gravar o texto 
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seguinte em uma fita e depois ouvir: 

Feche os olhos. Voce esta sentado em uma cadeira, no jardim ensolarado de uma casa, onde 
passou dias muito felizes. Voce esta descansando depois de uma deliciosa refei(fSo. Outras 
pessoas estao por perto, mas voce nao as percebe porque esta ouvindo os passaros. Voce 
levanta e caminha por uma vereda, ate urn portao de madeira. 0 caminho tern uma brisa 
suave e muitas flores de lavanda perfumadas pendentes. Voce chega ao portao, abre o trinco 
e entra num caminho solitario. Caminha por ele e ve o gado logo adiante. Mais Ionge, ha urn 
banco de grama que leva a urn regato. A agua corre lentamente sobre seixos lisos. Voce 
coloca seus pes na agua fria e sente os seixos abaixo deles. Voce enche a mao com os 
seixos e suavemente os arremessa na agua. Escuta o som quando eles batem na superficie. 
Tira os pes da agua e caminha, apreciando sentir a grama. Voce chega a urn campo e para. 
Agora, vire-se e refa~ o caminho de volta, seguindo suas pegadas no sentido oposto. Voce 
chega ao portao, entra no jardim e senta-se na cadeira. E hora de terminar a viagem; em seu 
ritmo, abra os olhos, alongue os membros e comece a pensar no presente. 

Na visualiza9ao nao guiada, todos os elementos do exercfcio anterior sao 

iguais, com a diferen98 de que a viagem e substituida por uma atividade de 

devaneio. Enquanto se esta sentado e relaxado, nao prestar aten98o as adjacencias 

imediatas e olhar para Ionge. Olhar atraves da janela ou da porta para compor uma 

visao e descrever o que pode ver. Escutar os sons. A seguir, trazer o olhar mais para 

perto e tamar consciemcia de onde esta. Olhar para o tamanho, cor e a posi9ao dos 

objetos. Tocar alguma coisa, cheirar e despertar para o que circunda. Como se esta 

em relaxamento, os sentidos sao ampliados e positives. Ficar nesse estado por 

aproximadamente dez minutes. 

3.2.4 Massagem 

A massagem e uma tecnica utilizada nos tratamentos de saude em muitas 

culturas antigas e modernas. Apesar da boa aceita98o de suas tecnicas, a 

massagem solicita movimentos de maneira repetitiva que requer tempo e habilidade 

da pessoa que realiza a manobra. 

E perceptiva uma certa eficacia quando aplicada corretamente, podendo ser 

utilizada nas empresas como massagem rapida, instruindo os funcionarios sabre os 

beneffcios, nomenclatura das manobras (para urn maior conhecimento), realiza9ao 

dos movimentos e contra-indica9oes. 

A massagem e uma tecnica que deve ser bern avaliada em sua aplica98o 

devido as suspeitas de tumores locais, sepsis (infe~o ), trombose, irrita90es da 
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pele e doen9as inflamat6rias das articula96es, que limitam as regioes que podem ser 

manipuladas, ao ambiente de trabalho e as roupas dos funcionarios. 

Outro item a ser apontado e a etica, pois a massagem envolve urn contato 

muito grande nas regic5es em que as pessoas possuem restri9oes, como as da 

coluna cervical e lombar. A questao de quem aplicara essa tecnica deve ser bern 

gerenciada. 

As bolinhas de espuma ou de tenis podem ser utilizadas para diminuir o 

contato das palmas das maos, e tambem realizar individualmente a automassagem. 

A aula de massagem ou automassagem pode ser acompanhada de urn 

alongamento para iniciar e finalizar. 

Durante as aulas de massagem e automassagem poderao ser localizadas no 

organismo nodosidade que tendem a apresentar dor, principalmente quando a 

musculatura e excessivamente requisitada, como em atividades repetitivas. Esses 

pontos de tensao podem se referir aos pontos-gatilho. As causas da presen9a dos 

pontos-gatilhos podem ter combinayao entre fatores de tensao fisica e mental, 

alterando o tonus normal dos musculos, fascias e tecidos moles, podendo interferir 

na atividade articular e na postura. (LIMA, 2003, p. 69) 

3.2.51oga 

Antiga filosofia oriental, a ioga e usada no Ocidente para ajudar a encontrar a 

tranquilidade. A ioga e usada comumente como terapia para tratar o estresse, 

porque combina aspectos do corpo e da mente em urn treinamento fisico, mental e 

espiritual. A ioga e originaria da india e sua terminologia deriva do sanscrito: uniao. 

0 hatha ioga, que se concentra em postura e exercicios, e a forma mais 

popular no Ocidente, mas outros tipos- raja (controle da mente), jnana (intelecto e 

compreensao) karma (a9ao moral) e bakti (devo9ao) - sao igualmente importantes 

para os tradicionalistas. Todas as pessoas, com ou sem cren9as espirituais, podem 

praticar ioga, mas o fundamento do conceito da ioga e a filosofia de que os 

beneficios dos exercicios fisicos sao reforyados pelo desenvolvimento mental e 

espiritual. 

Existem evidencias arqueol6gicas que mostram que a ioga ja era praticada ha 

mais ou menos 4.000 anos e sua classificayao formal de hoje foi estabelecida por 



53 

urn iogue (professor) ha mais de dois seculos. Esse professor dividiu a pratica em 

oito categorias. 

As duas primeiras relacionam-se com conduta diaria, baseada em uma vida 

sossegada, simples e harmoniosa. As duas pr6ximas categorias descrevem os 

exercfcios e posi9oes que se relacionam com o aspecto flsico da ioga. As quatro 

ultimas partes foram devotadas a aquisi«;ao de qualidades mentais e espirituais, que 

levam a uma visao profunda da natureza da vida. 

Os primeiros professores de ioga baseavam seus exercicios posturais nos 

movimentos relaxados dos animais e e essa busca de flexibilidade e relaxamento 

profunda que leva muitas pessoas a usarem o metodo hatha para melhorar o 

controle. Os movimentos sao sempre realizados cuidadosa e lentamente e as 

posturas sao mantidas por urn curto perlodo de tempo, para estabelecer a 

consciencia da tensao e a concentra«;ao interna do praticante. 

A respira9ao, que se acredita ser o prana ou a for9a da vida de uma pessoa, 

tern urn papel vital na ioga. Existe uma liga«;ao essencial entre a respira«;ao e 

diversas condi96es emocionais, o que significa, portanto, que a respira«;ao pode 

afetar a harmonia emocional e mental. Por exemplo, pode-se praticar varias 

posi9oes de ioga para controlar a respira«;ao rapida, associada a hiperventila«;ao. Da 

mesma forma, o alongamento e o relaxamento dos musculos ajuda a aliviar a tensao 

e incentiva a mente a abandonar os pensamentos ansiosos. 

A ioga tambem pode ser particularmente terapeutica, se o trabalho e 

sedentario e nao se pratica exerclcios fisicos gerais, uma vez que ela aumenta a 

flexibilidade. Pode ainda ser usada se a pessoa possuir cefaleias, indigestao, 

ansiedade ou insonia, ou para controlar a dor, o fumo e o consumo excessivo de 

a I cool. 

A ioga traz beneflcios multiplos, pois pode-se praticar ioga em casa ou em 

uma escola. Como todas as terapias, e melhor aprender com urn professor 

totalmente qualificado, que pode ajudar no controle mental e na concentra«;ao 

necessarios, assim como corrigir os erros de postura e tecnica. Uma vez que se 

aprendeu as tecnicas basicas, e possivel praticar em qualquer Iugar silencioso e 

aquecido, com espa9o suficiente para que se possa movimentar livremente. 

Conforme se desenvolve a flexibilidade, for98 e controle da respira98o, percebe-se 

uma melhora gradual. 
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Muitos medicos ortodoxos recomendam a ioga para seus pacientes, porque 

ela tern uma longa hist6ria de beneffcios terapeuticos, promovendo a melhora da 

mobilidade e da circula«;ao. Desde que se fac;am os exercfcios corretamente, eles 

nao sao prejudiciais e poucas pessoas sao incapazes de aprender a tecnica. 

Se tiver dares na regiao lombar, pressao arterial elevada ou hernias, ou se 

paSSOU a noite em Claro OU tern coagulos sanguineos, procurar urn medico antes de 

fazer ioga. 

A ioga tradicional requer anos de pratica e dedica«;ao para que se atinja urn 

nivel alto de consciencia ffsica, mental e espiritual. Esse torna-se o objetivo final, na 

medida em que se vai aprendendo mais sabre a filosofia da ioga. Mas para as suas 

necessidades presentes, nao e necessaria forc;ar o corpo em posic;Qes 

desconfortaveis e contorcidas - provavelmente, isso s6 criara mais estresse. Pode

se beneficiar com as posic;oes basicas, que alongam, relaxam e revitalizam o corpo 

e a mente. 

3.2.6 Exercfcio fisico 

Urn numero maior de companhias esta incorporando exercicios fisicos a 
rotina do trabalho diario. Estudos recentes indicam que as pessoas que se exercitam 

regularmente tern mais disposic;ao para trabalhar e tambem gozam de saude, o que 

reduz sua ausencia no trabalho. 

Pelas suas pr6prias caracteristicas, os trabalhos brac;ais ja incluem este 

componente. 

Com rela«;ao ao horario de trabalho, os pesquisadores confirmaram o que 

milhoes de trabalhadores ja sabem. Muitas horas extras e trabalhos que requerem a 

mudanc;a de rumos podem causar serios riscos a saude. Estudos sugerem uma 

rela«;ao entre trabalhar cinquenta horas ou mais por semana ou com mudanc;as de 

turnos causam problemas nos ritmos do sono e gastrointestinais. As mudanc;as de 

turno de trabalho "podem agravar problemas de saude como epilepsia e diabetes". 
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3.2. 7 Medicamento e tratamento psicoterapeutico 

A medica9ao a base de ervas sera vista em profundidade. As outras terapias 

descritas aqui sao remedios a base de flares de Bach, aromaterapia, homeopatia e 

nutri98o. 

Ervas- As ervas vern sendo ha muito tempo usadas pela humanidade como 

remedios, desde que os homens se tornaram conscientes e fizeram registros 

escritos. Todas as culturas ao Iongo do tempo basearam suas artes curativas nas 

plantas. Foi apenas muito recentemente que, as abordagens ocidentais relativas aos 

remedios, voltaram-se para uma visao cientifica unilateral da doen98, chegando ao 

desenvolvimento do remedio qufmico. Neste contexto, OS remedios a base de ervas 

sao encarados como fontes de "ingredientes ativos" valiosos. lsso transforma o 

dente-de-leao numa balsa de produtos qufmicos e a violeta em materia-prima "crua". 

Os remedios a base de plantas sao uma gra98 da natureza a humanidade 

sofredora - uma expressao de que somas parte do mundo. Nestes dias de 

isolamento das pessoas entre si e delas com a natureza, e, quase urn pensamento 

revolucionario que a identidade do homem com a natureza possa tamar uma 

determinada forma. Tornando-nos tao acostumados a "saude" proveniente das 

caixinhas de pflulas, que a ideia de uma ajuda por parte das plantas em tempos de 

trauma parece muito boa para ser verdadeira. 

A hip6tese da Gaia e os remedios a base de ervas - novas criterios nas 

pesquisas apontam para perspectivas excitantes. A Terra nao e urn objeto geofisico 

passivo, mas urn participante ativo na cria9ao de sua propria hist6ria. 

A ecologia mostra como tudo o que vive sabre o nosso planeta esta integrado 

e e mutuamente dependente, de uma maneira complexa e profunda. Com o conceito 

de Gaia em mente, a evolu9ao torna-se urn exercfcio de coopera98o tanto quanta de 

competi98o, ambos os processos criando a complexa tape98ria da ecologia de hoje. 

0 ecossistema pode ser compreendido apenas como urn todo. E uma unidade 

automantenedora, com tudo o que e necessaria a qualquer parte do todo sendo 

fornecido por ela mesma. De fato, deve ser fornecido pelo sistema, pois nao ha nada 

fora dele. Por exemplo: nao obtemos nem barba-de-bode nem penicilina fora da 

Terra. Se o sistema nao cuidar de si mesmo, nao sera viavel e nao sobrevivera. A 

humanidade sobreviveu e prosperou sem a terapia com drogas e as maravilhas da 
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cirurgia de alta tecnologia e, contudo, ainda construiu imperios, produziu obras de 

arte e a verdadeira ciencia, que nos deu a moderna medicina. 

lngredientes ativos ou plantas inteiras?- A cura baseou-se amplamente nos 

remedios a base de ervas e a ciencia esta agora demonstrando as bases quimicas 

disso. Uma das muitas maneiras da Gaia circular energia e vida por todo o planeta e 

atraves dos alimentos e dos compostos presentes nos mesmos. Os remedios a base 

de ervas contem aquilo que e denominado de produtos vegetais secundarios, 

substancias qufmicas complexas que nao tern qualquer papel aparente na vida da 

planta. Ate recentemente, os bioqufmicos conclufram que tais substancias eram 

elaboradas por sistemas de produc;Bo de resfduos, mas isso parecia estar 

completamente fora da tendencia das plantas para a eficiencia. Tais substancias 

qufmicas sao as unicas que tern ac;Bo marcante sobre a fisiologia humana. 

lsso nao e urn acidente meramente fortuito, mas a marca oficial da Gaia, 

evidencia de uma circulac;Bo de energia, vida e cura planetarias. Ao comermos 

vegetais ou bebermos chas a base de ervas, estamos nos ligando ao sistema 

circulat6rio dentro da biosfera e a fonte energetica do Sol. Os produtos vegetais 

secundarios fazem parte dessa circula9ao planetaria ajudando a humanidade, 

consequentemente, todo o planeta. Atraves das plantas, como alimento ou remedio, 

ligam-nos a vitalidade de nosso mundo. 

Tais produtos quimicos valiosos e poderosos sao aquilo que os farmaceuticos 

consideram como ingredientes ativos das plantas. Grandes quantidades de verbas 

sao fornecidas a pesquisa de novas drogas. Mas esta nao e a maneira como os 

medicos herbalistas encaram a questao e nem a melhor maneira de utilizar as 

dadivas da natureza. Talvez alguns exemplos esclare98m esse ponto. 

0 isolamento e a sfntese de princfpios ativos, tais como a aspirina da casca 

de salgueiro e a didoxina da dedaleira, e urn erro e pode ser ate prejudicial. Nas 

plantas, tais constituintes poderosos estao equilibrados e sao acessfveis ao 

organismo atraves de numerosos outros constituintes presentes. A erva chinesa Ma 

Huang (Ephedra sinica) contem urn alcal6ide, a efedrina, que, alem de seu uso em 

condi¢es tais como a asma, eleva a pressao sangufnea se fornecida a pessoa 

como droga extrafda. Contudo, na planta toda, ha seis outros alcal6ides, cujo 

principia impede a elevac;Bo da pressao sangUinea e o aumento dos batimentos 

cardfacos. A droga isolada e perigosa, mas a planta toda e equilibrada pela 
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natureza, de maneira a se tornar urn remedio seguro. lsso suscita a seguinte 

questao. Par que os qufmicos nao extraem os sete alcal6ides? Eles obviamente nao 

confiam nas habilidades pr6prias da natureza em equilibrar os remedies contidos 

nas ervas! As folhas do dente-de-leao sao urn remedio util e poderoso, porem nao 

exigem nenhum dos suplementos do potassic essencial geralmente tornados com as 

drogas diureticas convencionais que apresentam como efeito colateral a perda de 

potassic. As folhas do dente-de-leao sao tao ricas neste mineral essencial que 

constituem urn remedio perfeitamente equilibrado, fornecendo ao organismo 

quantidades saudaveis do mesmo. 

Jsso revela o amago dos beneffcios causados pelos remedies a base de ervas 

no tratamento do stress e da ansiedade. Nao apenas os remedies contem 

"ingredientes ativos" para acalmar os nervos e reduzir a depressao, mas tais coisas 

sao feitas de maneira tao suave, que permitem a todo o organismo recuperar a 

saude e manter a tranquilidade. 

Pode uma pessoa ser reduzida ao nfvel de moleculas e pode a ansiedade ser 

interpretada como urn fenomeno puramente bioqulmico? Claro que nao. 0 usa de 

drogas poderosas suprimira e bloqueara a expressao da tensao, mas nao tara nada 

a respeito das causas. A humanidade ultrapassa a descrigao na beleza e 

complexidade dinamica de forma e fungao, em potencial e criatividade. Em nlvel da 

forma trsica, o organismo e, de fato, bioqulmico, mas sua organizagao transcende os 

domfnios da medicina quimica. Mesmo que as complexidades moleculares fossem 

compreendidas, nao estarfamos nem urn pouco mais pr6ximos de saber o que nos 

torna humanos. Ha uma forya integradora poderosa trabalhando dentro de n6s -

seja eta chamada de vida, forya vital ou centelha de vida. Esta em n6s e esta 

envolvida com nossa totalidade, em todos os niveis e nao apenas no bioquimico. 

A medicina herbalista reconhece a for9a da vida em a9ao dentro de n6s e usa 

a dadiva das ervas fornecidas pelo planeta para aumentar essa for9a, propiciando 

uma cura profunda e nao apenas o aHvio dos sintomas. 

0 tratamento psicoterapeutico tern como objetivo aprender com os sintomas, 

de modo que estes possam ser superados. Busca propiciar que o individuo, atraves 

do conhecimento pessoal, erie condiyees de modificar seu contexte, ou aprender a 

conviver com o mesmo, sem perder o equilibria organlsmico. 

0 "Estresse" patol6gico como muitos outros disturbios, esta ligado a algum 
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tipo de desequilibrio na intera98o do organismo com seu meio, do Homem com seu 

mundo. 0 processo Gestalt-terapeutico visa superar esse desequilibrio e se da no 

sentido de que o individuo aperfei90e sua habilidade em identificar como anda se 

desequilibrando e busque maneiras de, por ele mesmo, encontrar formas de se 

equilibrar. Em outras palavras, o que se procura em urn processo psicoterapeutico e 

o desenvolvimento da capacidade do individuo de se ajustar criativamente as 

situa¢es que se apresentam. 

Acompanhamento Medico Alopatico - Tern como objetivo a remissao dos 

sintomas e o fortalecimento do organismo, diminuindo as consequencias do 

desequilibrio ocasionador dos sintomas. Busca, artificialmente, a manutenc;ao do 

equilibria, nao modificando os fatores geradores. 

A gastrite, por exemplo, e uma doenc;a comumente desenvolvida por pessoas 

que vivem em estado de "Estresse" continuo. 0 medico alopata tendera a indicar urn 

remedio especifico para combater a inflamac;ao gastrica e vitaminas para auxiliar no 

aumento ou manuten98o da resistencia do organismo. Dependendo do quadro, o 

medico pode inclusive receitar medicamentos para diminuir a tensao nervosa, indicar 

exercicios fisicos moderados e aconselhar ferias. 
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4 ESTRESSE NO CORPO DE BOMBEIROS DE MARINGA 

"Por uma vida todo sacrificio e dever" 

Eles nao chegam a matar urn leao por dia, mas precisam veneer o medo num 

exercfcio de supera98o. Mais que controlar incendios, os bombeiros sao uma 

especie de anjos guardioes. Sao os grandes her6is modernos que vivenciam a 

dualidade entre o poder e a impotencia dos mortais. 

Em muitas situac;oes, esses soldados esquecem as condiyees de trabalho, 

por vezes distantes do ideal, os salarios nem sempre dignos, seus temores pessoais 

e se atiram na missao, de tornar a condi98o humana mais justa atraves do auxflio ao 

proximo. 

Ao contrario do que muitos pensam, a atividade de bombeiros nao se limita ao 

combate ao fogo. Eles estao presentes tambem nas situac;oes de atendimento pre

hospitalar, planejamento de seguranya em edificios, nas atividades de defesa civil, 

combate a desastres ambientais, resgate aquatico e salvamento de vitimas de 

afogamento. A meta e promover a seguranya e o bem-estar e outras tantas 

atividades. 

Nos ultimos anos, a sociedade em urn modo geral, tern voltado a aten98o 

para o grave fenomeno do estresse. De acordo com ZAKABI (2004, p. 66) "urn 

instituto especializado estima que o nfvel de stress na popula98o brasileira esteja 

50% mais eleva do que ha quarenta anos". 

Se o nivel de estresse aumentou nos ultimos anos, aumentou tambem o 

trabalho do bombeiro militar, pois o cotidiano das pessoas tende a ser mais agitado, 

consequentemente mais situac;oes de risco ocorrem. 

Conforme ZAKABI (2004, p. 72), "as profissoes campeas do stress: 1° Iugar -

Policiais e seguranyas privados sao profissionais em estado de alerta 24 horas por 

dia". 

Na atividade de bombeiro, existe urn estado de estresse muito grande, pois o 

bombeiro quando assume sua func;ao, ja assume em estado de alerta, sempre na 

expectativa de uma ocorrencia, "-permanecer na Corpora98o e mais desgastante, 

pois ocorre urn cansayo mental em que ha a expectativa de que algo ruim vai 

acontecer'' - disse o praya do CB. Quando o chamado ocorre, a sirene toea, a 
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tensao aumenta, porque nunca se sabe o que os espera. A tensao que existe entre 

nenhuma ocorrencia ate o toque da sirene e de mementos de expectativa. Ap6s o 

toque da sirene, e outro tipo de tensao- a ansiedade de chegar logo ao local, para 

prestar o devido socorro e aliando-se a esses mementos, se a ocorrencia for em 

horario de pica, em que o transite par muitas vezes encontra-se congestionado, ha o 

estresse da sirene da ambulancia que toea sem parar ate o local da chamada. 

0 ruido excessivo pode causar estresse pela estimula~o do Sistema Nervoso Simpatico, 
provocando irritabilidade e diminuindo o poder de concentra~o. Desta forma, o ruido pode ter 
urn efeito fisico e/ou psicologico, ambos capazes de desencadear a rea~o de estresse. Esse 
fator estressante pode produzir altera~es em fun~es fisiologicas essenciais, como e o caso 
do sistema cardiovascular. 
0 ruido tambem pode influenciar outros hormonios, como a testosterone, por exemplo, e 
dessa forma, pode ter efeitos prolongados sobre o organismo, considerando que as 
altera~es hormonais sao sempre de efeito mais Iongo. Experi6ncias com pilotos de 
aeronaves na Argentina demonstram que, ao ficarem expostos aos ruidos de alta intensidade 
das turbinas aereas, sua produ~o de testosterona reduziu-se pela metade. Alem disso, foi 
relatada uma forte correla~o entre a perda de audi~o devida a ruidos e a concentra~o 
plasmatica de magnesio. (PSIQWEB, 2005) 

No Corpo de Bombeiros de Maringa, de Janeiro a Setembro de 2005 foram 

registradas 54.873 ligayaes para atendimento de ocorrencias. 

QUADRO 3- LIGACOES RECEBIDAS PELO CB EM MARINGA/2005 

Janeiro 7560 

Fevereiro 4771 

Mar yo 5873 

Abril 6546 

Maio 6437 

Junho 4936 

Julho 4787 

Agosto 8649 

Setembro 5314 

FONTE: B/3 do 5° GB 
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As missoes dos bombeiros militares compreendem varias situayaes de risco, 

em Maringa-Pr, os incendios ocorridos de Janeiro a Setembro de 2005 foram num 

total de 674, sendo que 475 foram incendio florestal. 

De acordo com o CB, embora fac;am urn trabalho de conscientizac;ao, as 

queimadas continuam sendo largamente utilizadas por se tratar de urn instrumento 

mais barato e eficiente de fazer manejo do solo. - "lnfelizmente, esses agricultores 

nao atentam para os criterios de seguranc;a, as questoes climaticas e o horario das 

queimadas, insistindo em faze-las ao meio-dia, horario em que o calor e maior e a 

propaga«;ao do fogo tende a ser mais devastadora", explica o bombeiro. 

FIGURA 2 - QUEIMADA 

Mesmo o Brasil possuindo urn dos mais rigorosos C6digos de Transite do 

mundo, o caos nas vias publicas nao e coisa s6 de cidade grande. Em Maringa, o 

numero de acidentes de transite de Janeiro a Setembro de 2005 foi de 3.200, sendo 

que 25 pessoas perderam a vida no local do acidente. 

0 transite, a quantidade astronomies de velculos circulando, a madrugada 

agitada, a imprudencia, a negligencia e a imperlcia dos motoristas contribuem 
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decisivamente para os casos de acidentes de transito. Por essas razoes, os 

integrantes das equipes de resgate, chamados socorristas, sao rigorosamente 

preparados para a realizac;ao do atendimento pre-hospitalar, procedimento essencial 

para que as chances de sobrevivencia das vftimas aumentem, Porem, apenas o born 

preparo eo treinamento adequado dos socorristas nao bastam. Todos os envolvidos 

no servic;o de resgate do Corpo de Bombeiros, desde o momento da ocorrencia ate a 

chegada dos possfveis feridos a urn hospital, tern que estar perfeitamente 

sincronizados. Do contrario, tudo pode sair errado. Tudo comec;a no COBOM, 

Central de Operac;oes do Corpo de Bombeiros, onde a chamada telef6nica e 

recebida. La, uma equipe de bombeiros de plantao faz a triagem e determina se sera 

enviada uma Unidade de Resgate, ou se ha necessidade do SAMU (Servic;o de 

Atendimento M6vel de Urgencia), que conta com a presenc;a de urn medico e e 

equipada com uma UTI compacta, para casos mais graves. Chegando ao local do 

acidente, a equipe realiza a estabilizac;ao da vitima atraves de imobilizac;oes, para 

evitar que as lesoes se agravem. Ao mesmo tempo informa ao COBOM o estado em 

que a vftima se encontra. A partir dessas informacaes, a equipe de plantao verifica e 

informa para qual hospital devera seguir a viatura. 
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FIGURA 3- ViTIMA SENDO IMOBILIZADA 

FONTE: B/3 do 5° GB 

FIGURA 4- ViTIMA SEM VIDA 



64 

0 total de servic;os realizados pelo Corpo de Bombeiro de Maringa de Janeiro 

a Setembro de 2005 foi 33.793, conforme informac;Oes da B/3 do 5° GB. 

0 ser humano e o unico ser que tern consciencia da morte. Situa9Bo que faz 

com que o homem diante de uma situa9Bo de risco altere em muito suas condic;Oes 

ffsicas e psicol6gicas, e e aquele que tambem sofre por antecipa9Bo, pois quando 

pressente o perigo, tira conclusOes e estabelece valores para ac;Oes e reac;Oes. 

Na atividade de bombeiro, por ser uma atividade que sempre esta alerta para 

os perigos que a sociedade enfrenta, sempre no aguardo de uma ocorrencia, a qual 

sabe ele, pode salvar uma vida ou entregar urn corpo inerte aos familiares, o estado 

emocional e alterado substancialmente. 

As jornadas de trabalho longas em demasia podem auxiliar na sobrecarga 

emocional, pois o tempo de descanso, de lazer e descontra9Bo e limitado e torna 

muito penoso, se o profissional estiver insatisfeito com a atividade de bombeiro. E 
neste ponto que a lnstitui~o deve estar alerta ao homem bombeiro, alem das 

atividades descritas, ele enfrenta outras situac;Qes de risco para a propria saude, 

como nos casos de enchente, no socorro de vitima de deslizamentos, no socorro de 

pessoas que trabalham suspensas em ediffcios ou na constru9Bo deles, na captura 

e remo9Bo de animais selvagens, na remo9Bo e captura de insetos e outras. 

FIGURA 5- ATENDIMENTO EM CONSTRUCAO 

FONTE: B/3 do 5° GB 
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Algumas falas dos bombeiros de Maringa durante a passagem do autor no 

Corpo de Bombeiros que evidenciam suas insatisfa9oes e que de certa forma 

contribuem para o estresse: 

1. Sentimentos em relayao a profissao:- nao reconhecido, cobrado, ignorado. 

-Sobrecarregado e perturbado - "Financeiramente nao e legal".- "Estagnado" -

Homens nao valorizados pelo governo, sem possibilidade de crescer dentro da 

corporayao. - "poderia melhorar em rela9ao ao salario." -0 salario precisaria ser 

maior. - "Uma profissao boa, gratificante, s6 falta ter mais valorizayao perante o 

comandante e o governo que nao estao nem ai" -Desgastado - 0 burocratico deixa 

insatisfeito. 

2. 0 mais desgastante nas ocorremcias: - "corre mais riscos e nao tern hora 

para sair e voltar" - "0 mais desgastante era o servi9o continuo na madrugada. Par 

exemplo, estava jantando e tinha que deixar a janta para ir atender uma ocorrencia. 

Quando chegava ja tinha perdido a vontade de continuar jantando. 0 fato de nao ter 

horarios definidos para sair numa ocorrencia, pais em qualquer momenta podem 

chamar, tambem e desgastante. Nas ocorrencias havia urn desgaste fisico maior. Na 

administra98o onde trabalha hoje, o desgaste e mais mental" - "Desgaste fisico e 

mental na hora de atender." - "Desgastante para mim ( ... ) atendimentos de 

madrugada, principalmente quando voce tern que atender uma pessoa bebada "-"E 
dificit ir atender as ocorrencias quando voce esta muito cansado, ai complica" 0 

desgastante de permanecer na corpora98o: -"par causa do militarismo, da 

hierarquia, da faxina,da rotina que e estafante e da falta de respeito dos superiores" 

-"porque faxina nao e atividade de bombeiro" -"Fica mais tenso, fica aqui na 

expectativa." -A politica, pouco atenyao que superiores tern com aparte operacional. 

Quem ta na rampa e secundario.-Desgastante ficar, pais fica esperando acuado.

Desgastante a reclama9ao, a parte pessoal. -Permanecer na corpora9ao e mais 

desgastante, pais ocorre urn cansa90 mental em que ha a expectativa de que alga 

ruim vai acontecer. Essa situayao exige urn constante estado de alerta. Ha 

pesquisas que demonstram que muitos bombeiros desenvolvem problemas 

cardiacos, inclusive apontando o stress originado pela sirene. 

3. Relacionamento com os colegas - "Ha falsidade e desconfian9a" - "Procura 

ser profissional e nao misturar amizade" - "Sempre gosto de trabalhar em equipe ... 

eu sou rna is tranquil a, prefiro conversar, manter lealdade". - "Aqui nao tern equipe, 
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falta intera~ao" - "Eu sou chato, sou exagerado, detalhista ... , na minha fun~ao tern 

que ser chato". 

4. Quando ha conflito, como fica durante o socorro?- "E duro, prejudica a 

equipe inteira" - "Quando ha conflito, o rendimento do servi~ nao muda, mas voce 

trabalha chateado, fica triste". 

5. Relacionamento com os superiores - "Ha uma certa barreira. Eles ficam 

cobrando e quando ele acha que esta sendo injusti~ado, fica bravo, pais eles 

cobram coisas que nao estao ao seu alcance" - "Sempre ha alguma turbulencia. 

Com alguns se da bern e com outros faz questao de nao ver e nem se cruzar" - "Aqui 

manda quem pode e obedece quem tern juizo". - "0 RDE arcaico". - "Born, meio 

falsa, nao deixo transparecer a realidade". - "Acredito que o problema maior e entre 

os pares, porque com coisas pequenas ha problemas".- "E complicada, boa como 

comandante, com os outros ja e hip6crita". - "Sao companheiros de servi~o. pode 

nao concordar e discutir. Mas se foi determinado: cumpra-se - na maioria das vezes 

nao e pedida a opiniao dos pra~s.- "Nao tenho liberdade para falar''- Liberdade ate 

tern de falar, mas nao adianta - 0 superior nao costuma escutar suas necessidades, 

mas mesmo assim falo. 

6. Oportunidades de crescimento dentro da corpora~o? - "Oportunidade 

existem, faz quem quer. As vezes nao compensa (curso cabo)". - "Sim, Para a 

corpora~o em geral proporciona desde que haja vagas. 0 fato de estudar e ter urn 

curso superior nao contribui em nada para a melhoria da carreira, a nao ser que se 

trate de patentes diferentes da de soldado". - "Nenhuma" -"Nao" -"Acho que nao 

oferece nada". - "A oportunidade de crescimento pessoal e pequena, nao ha 

especializa~o. eles s6 reciclam o que voce aprendeu"- "Tern crescimento, mas tern 

que mudar as leis aqui, demora muito para a pessoa subir na profissao". 

As causas ou as fontes de estresse sao mais numerosas do que os impactos 

ou sintomas resultantes. Portanto, agrupar ou categorizar estas causas talvez possa 

auxiliar o bombeiro militar a identificar as fontes dos seus problemas relacionados 

com o estresse. Duas das principais categorias poderiam incluir o estresse 

associado com a profissao bombeiro mititar e o estresse associado com a vida 

pessoal do individuo. 

A primeira e que o trabalho realizado positivamente e suas implica¢es de 

demandas, incluem todas as fontes de estresse que sao externas ao trabalho do 
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bombeiro militar, propriamente dito. Par exemplo, decisoes dos tribunais, 

expectativas da populagao, polftica e alem disto, existem fontes de estresse 

relacionadas com a opera9ao interna da instituigao, tais como as regras e 

regulamentac;ao, quantidade e tipo de supervisao, padroes de limpeza e 

apresenta9ao pessoal, assim como demandas que acompanham a execu9ao das 

tarefas, como, perigos, conflitos de valores, tedio, mudan9as de horarios e tipos de 

designagao, retina, tarefas mon6tonas entre outras. 

A segunda categoria de produtores de estresse, as que sao geradas pelo 

indivfduo ou perspectiva pessoal, inclui as demandas e expectativas que nao estao 

diretamente relacionadas com o trabalho, mas que sao trazidas pelo bombeiro 

militar. Esta inclui a saude pessoal do bombeiro militar, a situac;ao familiar- inclui 

saude flsica e mental - problemas financeiros, com amigos, dentre outros. 

No contexte do estresse do bombeiro militar, torna-se valido mencionar urn 

tipo especifico de estresse, o Burnout. E a expressao inglesa para designar aquila 

que deixou de funcionar por exaustao de energia. 

Burnout e uma sindrome caracterizada par sintomas e sinais de exaustao 

ffsica, psfquica e emocional, em decorrencia da rna adapta9ao do indivfduo a urn 

trabalho prolongado, altamente estressante e com grande carga tensional. 

Acompanha-se tambem de urn sentimento de frustrac;ao em relagao a si e ao 

trabalho. (FERNANDES apud FRANCA, 1987, p. 85). 

A atividade de prepara9ao ffsica, como uma area de cunho adrestativo para 

prevenir ou reduzir o estresse, deve estar presente para a redu98o e centrale desse 

estresse. Os bombeiros militares carecem de urn estilo de vida com atividade ffsica 

que va servir como urn habito para prevenir ou reduzir o estresse, alem desta 

atividade estar presente para o prepare ffsico para melhor desempenhar suas 

fun¢es. 0 habito de urn programa ffsico, composto de retinas adequadas de 

repouso, higiene, regime alimentar e exercfcios, e necessaria. 

Pode-se incluir como atividade para centrale e redu98o do estresse a 

Ginastica Laboral, como orienta a Profissional de Educa9ao Ffsica, com 

especializa98o em Medicina e Ciencia do Esporte Fernanda Cristina Koerbel: 

A Ginastica Laboral pode ser conceituada como urn conjunto de praticas 

ffsicas, elaboradas a partir da atividade profissional exercida durante o expediente, 
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que visa compensar as estruturas mais utilizadas no trabalho e ativar as que nao sao 

requeridas, relaxando-as e tonificando-as. 

A Ginastica Laboral nao sobrecarrega e nao leva o funcionario ao cansayo 

porque e leve e de curta dura«;ao. Com isso, espera-se prevenir a fadiga muscular; 

diminuir o fndice de acidentes do trabalho; corrigir vfcios posturais; aumentar a 

disposi«;ao do funcionario no infcio do trabalho e prevenir as doenc;as por traumas 

acumulativos. 

Trabalhar sentado ou em urn posto de trabalho de trabalho administrative 

tambem gera fadiga, estresse e principalmente, rna postura. 

Posi~ao Sentada 

Trabalhar na posi«;ao sentada pode ser menos cansativo para os membros 

inferiores devido a menor carga de peso nas articula9oes do quadril, dos joelhos e 

dos tornozelos - desde que a postura esteja correta, facilitando o retorno venoso e 

tendo o apoio correto para a coluna, pois como o cansayo do trabalho e dos 

estudos, automaticamente a postura e sobrecarregada, surgindo, ap6s algumas 

horas, dores na regiao dos ombros, da coluna, dos punhos, e ate mesmo nas 

pernas, podendo, em alguns casas, inchar. 

0 simples fato de sentar ja traz consequencias, pois estamos alterando urn 

comportamento mecanico da coluna vertebral. 0 ato de sentar numa cadeira 

tradicional produz uma retifica«;ao acentuada da lordose lombar. Na posi«;ao 

posterior, os ligamentos sao tensionados, assim como as fibras posteriores dos 

discos intervertebrais. 

Essa sobrecarga natural da postura sentada nao deve ser encarada apenas 

como urn problema, porque ao sentar tambem permite-se que os membros inferiores 

repousem. 

Uma orienta«;ao fundamental eo relaxamento do abdome eo deslocamento 

do quadril para a frente, cifotizando a coluna toracica para realizar os movimentos. 

Diante da concentrayao mental e da fadiga gerada durante o expediente, os 

movimentos tornam-se viciosos e a GL se encaixa perfeitamente neste momenta, a 

fim de conscientizar e compensar as estruturas, alterando para melhor o padrao 

postural corporal. 
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Muitas pessoas, de maneira inconsciente, permanecem por urn Iongo tempo 

com as pernas entrela9adas entre a cadeira, ou sentadas sobre uma delas, 

diminuindo o angulo da f6ssea poplitea e dificultando o retorno venose. 

Descri~ao de Exercicios na Area Administrativa 

Execu9ao: Em pe, permaneya com o tronco reto. Realize a flexao lateral 

cervical apoiando a mao proxima a orelha. 

lmportancia: Reduzir tensoes locais, melhorar vicios posturais e aliviar dores 

causadas por estresse emocional. 

Execu9ao: Em pe, brayo estendido a frente do tronco, realizar uma 

hiperextensao do punho, direcionando a palma da mao para baixo com o auxilio da 

mao contraria. 

lmportancia: Prevenir encurtamentos e aumentar a mobilidade articular. 

Execu9ao: Em pe, flexione o punho mantendo os dedos voltados para a coxa, 

ap6ie a mao esquerda no dorsa da mao e deixe a palma voltada para cima. 

lmportancia: Prevenir encurtamento da regiao e aliviar a tensao acumulada. 

Execu9ao: Em pe, com as pernas em afastamento lateral, e com as maos na 

regiao posterior da coxa, flexionar o tronco aproximando o queixo do esterno. 

lmportancia: Alongar a musculatura posterior do tronco e compensar a coluna 

lorn bar. 

Execu9ao: Em pe, bra9os na altura dos ombros, entrelayar os dedos, 

direcionar as palmas das maos para fora, com os rubitos estendidos. 

lmportancia: Prevenir encurtamentos musculares dos romb6ides e para 

vertebrais e aliviar cansa9o excessive da regiao. 

EmPe 

No local de trabalho, a maior parte da postura estatica exige uma imobilizayao 

dos membros inferiores (articula9oes dos pes, joelhos e cintura pelvica). Essa 

posiyao se torna cansativa em Iongo perfodo, nao apenas por causa do esfor9o 



70 

muscular, mas tambem devido ao aumento da pressao hidrotastica do sangue nas 

veias das pernas e ao acumulo progressive de lfquidos tissulares nas extremidades 

inferiores. 

A GL, diante dessas posturas, devera prever exerclcios que estimulem a 

circulac;ao sangulnea dos membros inferiores, compensando a pressao hidrotastica 

do sistema venoso e minimizando o surgimento de doenyas originarias da 

circulayao, como varizes e edema dos tecidos nos pes e nas pernas. 

Para as posturas em pe, devido ao acumulo de sangue na malha venosa das 

pernas, surge uma sensac;ao de pernas pesadas e o risco de aparecerem varizes. 

Pode haver aumento da tensao muscular, dificultando os trabalhos de precisao. 

Apresenta-se tambem uma maior tensao lombar, podendo provocar urn 

encurtamento serio de Ilio-psoas, antevertendo a pelve para manter o equilfbrio. As 

posturas agachadas ou de carregamento de pesos requerem urn esforc;o muscular 

grande, ao nfvel da lombar (discos intervertebrais, principalmente L4 e LS, e 81 ), 

coxas e pernas, para manter o equiHbrio quando parado e sustentar a carga ao se 

deslocar. 

Sentado 

A Ginastica Laboral podera estimular a melhora da postura (as vezes 

curvada), compensando a flexao da coluna cervical, a flexao lateral da coluna eo 

movimento dos brayos (grande parte com exigencia estatica tambem), que 

manipulam ferramentas, materiais e maquinas, com grande utilizayao das 

articulac;Oes do punho e do cubito em movimentos quase sempre de grande precisao 

e exigencia de destreza dos membros superiores. A distancia do objeto de trabalho 

tambem e importante para nao causar uma hipercifotizayao. 

Nessa posic;ao, as medidas antropometricas tambem influenciam no conforto 

diario do trabalhador. Mas, ainda assim, a frequencia de dores no corpo e alta e, na 

sua maioria, estao relacionadas a postura, assim como na area administrativa. 

Alternar a postura do trabalho sentado e em pe e o que menos comprometeria 

as estruturas, pois a alternancia diminuiria as complicac;oes de fadiga em 

determinados grupos musculares, em detrimento da carga de outros, inclusive na 

proteyao dos discos intervertebrais. 
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Descricao de Exercicios 

Execu9ao: Cruzar a perna direita a frente da esquerda deixando o quadril 

alinhado. Estender o joelho da perna de tras, realizando a flexao do quadril e 

aproximando as maos do chao. 

lmportancia: Prevenir encurtamentos da cadeia posterior dos musculos das 

pernas. 

Execu9ao: Com as pernas em afastamento lateral e joelhos semiflexionados, 

apoiar a mao direita na regiao lombar. Elevar o bra~ lateralmente, fazendo a flexao 

lateral do tronco. 

lmportancia: Melhorar a postura corporal. 

Execu9ao: Afastamento lateral de membros inferiores, perna de apoio com 

joelho semiflexionado, elevar a outra perna apoiando as maos atras do joelho. 

Manter a coluna cervical alinhada. 

lmportancia: Prevenir o encurtamento dos musculos posterior da coxa e 

gluteos. 

Execuyao: Em pe, realizar a flexao do joelho, apoiando a mao no dorsa do pe, 

deixar a perna de apoio em semiflexao. 

lmportancia: Promover melhora na circula9ao sangufnea dos membros 

inferiores. 

Para resumir, isto pode garantir uma reserva de energia adaptativa para 

neutralizar o estresse. Urn programa basico de exercfcios, com atividades de 

flexibilidade, for9a dinamica e resistencia cardio-respirat6ria ajudara a garantir que o 

organismo possa se adaptar e resistir sob estresse. 
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5 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESUL TACOS 

5.1 ANALISE E INTERPRETACAO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

5.1.1 Analise do questionario 1 - Oficiais e prayas 

GRAFICO 01 - NiVEL DE STRESS NO CORPO DE BOMBEIROS DE 
MARINGA 

I• Normal D Acima do normal I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 93,03% dos questionados estao com estresse acima do 

normal e que 6,97% tern administrado bern o nlvel de estresse. 
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5.1.2 Analise do questionario 2 - Pra~s 

GRAFICO 02 -VOCE GERENCIA BEM SEUS MOMENTOS DE TENSAO 

2,30% 9,30% 

20,90% 

30,30% 

I D Nunca • Pouco D As Vezes 0 Regularmente • Sempre I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

ldentificou-se que 20,90% dos questionados acreditam que gerenciam seus 

mementos de tensao as vezes, 37,20% sempre gerenciam, 30,30% gerenciam seus 

mementos de tensao regularmente, 9,30% gerenciam pouco e 2,30% nunca 

gerenciam. 
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GRAFICO 03 - COMO SE APRESENTA 0 APARECIMENTO DO 
ESTRESSE DURANTE A ATIVIDADE DE BOMBEIRO 

2,30% 11,70% 

23,25% 

39,50% 

I D Nunca • Pouco As Vezes D Regularmente • Sempre I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 39,50% dos questionados acreditam que o estresse aparece 

as vezes durante a execuyao da atividade de bombeiro, 23,25% acreditam que 

aparece regularmente, 23,25% acreditam que aparece pouco, 2,30% acreditam que 

sempre aparece e 11 ,70% acreditam que nunca aparece. 
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GRAFICO 04 - RESULTADOS DA TRANSPARENCIA DE MOMENTOS DE 
IRRITACAO DOS QUESTIONADOS NO TRATO COM A 
COMUNIDADE 

39,50% 

4,70% 

39,50% 

0 Nunca • Pouco 0 As Vezes 

0 Regularmente • Sempre Nao responderam 
L_~============================== 
FONTE: Pesquisa de Campo 

ldentificou-se que 39,50% dos questionados nunca deixam transparecer 

momentos de irrita98o durante o trato com a comunidade, 11 ,70% as vezes deixam, 

39,50% poucas vezes deixam, 2,35% sempre deixam, 2,35% deixam transparecer 

regularmente e 4,70% resolveram nao responder. 
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GRAFICO 05- IDENTIFICACAO DE NERVOSISMO E IRRITACAO DOS 
BOMBEIROS MILITARES 

16,20% 

32,50% 

I D Nl.llCa • Pouco oAs Vezss D Regularmente • Nao responderam I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 11 I 70% acreditam nunca estarem nervosos ou irritadosl 

32150% sentem-se pouco nervosos e irritadosl 27190% sentem-se urn pouco 

nervosos e irritados as vezesl 11 I 70% regularmentel 16120% preferiram nao 

responder. 
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GRAFICO 06 - EVIDENCIAR SE PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL OU 
PROFISSIONAL INTERFEREM NO SERVICO 
OPERACIONAL 

----..,...----~55,80% 

2, 

34,90% 

I D NL11Ca • Pouco oAs Vezes 0 Regularmente • Nao responderam I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

ldentificou-se que 55,80% nunca permitem que problemas de ordem pessoal 

ou profissional interfiram no serviyo operacional, 2,35% que somente as vezes 

interferem, 34,90% pouco interferem, 2,35% regularmente interferem e 4,70% nao 

responderam. 
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GRAFICO 07 - OBTENCAO DE SATISFACAO COM A PROFISSAO DE 
BOMBEIRO MILITAR 

DNunca 

0 Regularmente 

FONTE: Pesquisa de Campo 

41,90% 

• Pouco 

•sempre 

11,70% 

oAs Vezes 

Nao responderam 

Verificou-se que 41,90% sempre se sentem satisfeitos com a profissao de 

bombeiro militar, 32,50% regularmente se sentem satisfeitos, 11 ,70% as vezes, 

2,30% pouco satisfeitos, 2,30% nunca sentem satisfa<;ao com a profissao de 

bombeiro militar e 9,30% nao responderam. 
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0 CORPO DE BOMBEIROS DEVE TER 
ACOMPANHAMENTO PSICOL6GICO COM 
BOMBEIROS COM ESTE TIPO DE DOENCA 

16,25% 

I 0 NU1ca • As Vezes 0 Regularmente D Sempre I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 76,75% acham que o Corpo de Bombeiros dave ter 

acompanhamento psicol6gico com bombeiros que tenham este tipo de doenc;a, 

16,25% que regularmente dave ter, 2,30% somente as vezes e 4,7% nunca dave 

possuir. 
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GRAFICO 09 - OBTENCAO DA OPINIAO QUANTO A EXIST~NCIA DE 
TRABALHOS DE PREVENCAO AO ESTRESSE NA 
CORPORACAO CONTINUAMENTE 

72,10% 

2,30% 

25,60% 

I 0 NL11Ca • Regularmente 0 Sempre I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 72,1 0% concordam que deveria existir trabalho de prevenc;Bo 

de estresse na corporac;Bo, 25,60% acham que deve existir regularmente e 2,30% 

que nunca deve existir trabalho de prevenc;Bo ao estresse. 
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GRAFICO 10 -A PROCURA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO POR 
PARTE DO BM AO SENTIR-SE ESTRESSADO 

20,95% 

2,30% 

2,30% 
7,00% 

I D NLnCa • Pouco D As Vezss D Sempre • Nao responderam I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

ldentificou-se que 67,45% dos questionados nunca procuram 

acompanhamento medico ao sentir-se estressado, 2,30% as vezes procuram, 

20,95% poucas vezes e 2,30% sempre procuram. 
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GRAFICO 11 - EXISTENCIA DE ESTRESSE EM BOMBEIROS MILITARES 
DE CONVfVIO DIARIO DOS QUESTIONADOS 

23,25% 

16,25% 

58,20% 

I 0 Pouco • As Vezes 0 Regularmente 0 Sempre I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

ldentificou-se que 58,20% dos bombeiros militares apresentam-se 

estressados as vezes, 16,25% sempre estao estressados, 23,25%% regulamente e 

2,30% poucas vezes estao estressados. 
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5.1 .3 Analise do questionario 03 - Oficiais 

GRAFICO 12 - UTILIZACAO DE METODOS DE PREVENCAO E CONTROLE 
DO ESTRESSE NA UNIDADE 

63,64 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 36,36% dos questionados dizem utilizar metodos de 

preven9Bo de estresse com frequencia em sua unidade, 63,64% nao usam. 
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GRAFICO 13 - PRESENCA DE IRRITACCES ROTINEIRAS NOS 
BOMBEIROS MILITARES 

45,46% 

54,54% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 54,54% dos questionados responderam que os bombeiros 

militares sob seus comandos apresentam irritayaes rotineiras, e 45,46% 

responderam que nao. 
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GRAFICO 14- 0 ESTRESSE E UMA DOENCA E NAOUM ESTADO DE 
ESPiRITO AL TERADO 

81,82% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 81,82% dos questionados acreditam que o estresse e uma 

doen98 e nao urn estado de esplrito alterado, porem 18,18% responderam 

negativamente. 
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GRAFICO 15- EVIDtNCIA DE QUE UM BOMBEIRO QUE APRESENTE UM 
lNDICE ALTO DE ESTRESSE NECESSITA DE 
ACOMPANHAMENTO MEDICO 

100% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 100% dos questionados acham que urn BM que apresente 

alto Indica de estresse deve ter urn acompanhamento medico. 
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GRAFICO 16 - OS BOMBEIROS MILITARES DEVEM SABER DA 
EXIST~NCIA DE METODOS PARA PREVENCAO DE 
ESTRESSE 

9,10% 9,10% 

81,80% 

I D Sim • NAo NAo responderam I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 81 ,80% t~m conhecimento da exist~ncia de metodos que 

previnem o estresse enquanto que 9,10% nao t~m conhecimento e 9,1 0% nao 

responderam. 



88 

GRAFICO 17- A IMPORTANCIA DA APLICACAO DE METODOS QUE 
VENHAM CONTROLAR OU PREVENIR 0 ESTRESSE 

9,10% 

90,90% 

losim •NAo responderam I 
FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 90,90% dos questionados acham importante aplicar metodos 

que controlem ou previnam o estresse e 9,10% nao responderam. 
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GRAFICO 18 - EXISTENCIA DE APLICACAO DOS METODOS PELOS 
OFICIAIS DA PR6PRIA UNIDADE PARA COMBATER 0 
ESTRESSE 

63,64% 

36,36% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

Verificou-se que 36,36% dos questionados sao favoraveis que metodos para 

a preven9f£1o do estresse sejam aplicados par oficiais da Unidade e 63,64% acham 

que nao devem ser aplicados par oficiais da Unidade. 
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GRAFICO 19 - 0 ESTRESSE E MOTIVO DE ABUSOS COMETIDOS POR 
BOMBEIROS MILITARES NA EXECUCAO DA ATIVIDADE
FIM 

9,10% 

36,36% 54,54% 

• Nao D Sim • Nao respondeu 

FONTE: Campo de Pesquisa 

Verificou-se que 54,54% dos questionados responderam que o stress nao e 
responsavel pelos abusos cometidos pelos bombeiros na execuyao de sua 

atividade-fim, 36,36% responderam que o stress e responsavel e 9,10% nao 

responderam. 
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5.2 ANALISE E INTERPRETAQAO QUALITATIVA 

Foram entrevistadas as seguintes autoridades: 

limo Sr. Cel. QOBM Mario Yoshio Wako - Comandante do Corpo de 

Bombeiros do Parana; 

limo Sr. Cel. Almir Porcides Junior - Chefe do Estado Maior do Corpo de 

Bombeiros do Parana; 

limo Sr. Ten.- Cel. Jurandi Andre- Comandante do Corpo de Bombeiros de 

Maringa. 

Seguem abaixo a integra das entrevistas: 

1) Segundo a sua 6tica, os bombeiros militares, de urn modo geral, tern apresentado 

sinais de estresse? 

Cel. Wako: Alguns. 

Cel. Porcides: Sim, com uma porcentagem muito alta dos socorristas/SIATE, os 

quais pelo alto indica de ocorrencias nos servi<;os, como tambem pela falta de 

efetivo nas ambulancias. 

Ten. - Cel. Jurandi: Sim, e importante que se esclarega que o estresse desses 

bombeiros e desencadeado na maioria das vezes por fatores emocionais muito mais 

do que por fatores fisicos. 

2) 0 Sr. Conhece algum metoda de prevengao e/ou controle do estresse? 

Cel. Wako: Sim. 

Cel. Porcides: No caso acima, para diminuir este estresse seria de born alvitre mudar 

a escala de servigo destes socorristas em 12x36 a qual diminuiria o estresse. 

Ten. - Cel. Jurandi: Sim. 

3) Acredita que seria importante a implantagao, no Corpo de Bombeiros, de metodos 

que busquem esta prevengao e/ou controle? 

Cel. Wako: Acredito que sim. 

Cel. Porcides: Com toda certeza, pois iria minimizar consideravelmente os 

problemas relacionados com o estresse. 
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Ten.- Cel. Jurandi: Com toda certeza, alem de melhorar a qualidade do atendimento 

do bombeiro, elevaria muito a qualidade de vida de cada urn. 

4) Esses metodos poderiam ser executados pelos pr6prios oficiais da Unidade do 

BM? 

Cel. Wako: Sim. 

Cel. Porcides: Ate poderia, mas nao e pertinente, pois o profissional na area daria o 

respaldo tecnico necessario para o nosso BM. 

Ten. - Cel. Jurandi: Ate poderia, mas nao e pertinente, neste caso, seria 

indispensavel a presenya de urn psic61ogo. 

5) A estrutura medica hoje existente na instituiyao poderia receber os casos mais 

graves de estresse, ou demandaria ainda de urn complemento tecnico-profissional? 

Cel. Wako: Acredito que sim. 

Cel. Porcides: Hoje, temos o SAS, eu nao tenho conhecimento do procedimento 

medico ali existente, mas creio que o acrescimo de urn tecnico para complementar 

nesta area seria bern visto. 

Ten. - Cel. Jurandi: 0 correto seria a assistencia de urn profissional habilitado para 

tanto, no caso, urn psic61ogo, com experiencia em casos de estresse emocional. 

5.3 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

5.3.1 Discussao dos questionarios 

Dos questionarios que foram encaminhados aos oficiais e prayas para 

investigar o grau de estresse dos bombeiros militares, constatou-se que 93,03% dos 

questionados encontram-se com estresse acima do normal. 

Dos questionarios que foram encaminhados aos pra9as da amostra citada no 

presente estudo, algumas conclusoes foram possiveis de serem identificadas pelos 

resultados que se obteve com relayao ao nlvel de estresse da tropa. Quanto ao 

questionamento se entendem que gerenciam bern seus momentos de estresse, 

32,50% responderam que nunca gerenciam, gerenciam pouco ou somente as vezes. 
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Querendo-se saber se durante a execu9ao da atividade de bombeiro, o 

aparecimento do estresse e apresentado, verificou-se que 25,55% responderam que 

sempre ou regularmente se apresenta, enquanto que 39,50% responderam que o 

estresse se apresenta na atividade de bombeiro as vezes. Buscando-se identificar 

se o BM deixa transparecer seus mementos de irrita9ao durante o trato com a 

comunidade, obteve-se o resultado de que 11 , 70% as vezes deixa, enquanto que 

4, 70% deixa transparecer sempre ou regularmente. Questionados se sentem-se 

nervosos e estressados, 27,90% responderam que as vezes, ja 11,70% 

responderam que regularmente apresentam-se nesta situa9ao. Quando esta com 

algum problema de ordem pessoal ou profissional, se permite que eles venham a 

interferir no servi90 operacional, 34,90% responderam que interfere pouco, 4,70% as 

vezes ou regularmente. Questionados se ocorre satisfayao pessoal pela profissao, 

11,70% responderam que as vezes, enquanto que 5,60% responderam que ocorre 

pouco ou nunca. Ao verificar se o Corpo de Bombeiros deveria possuir metodos de 

acompanhamento psicol6gico com bombeiros militares que apresentam este tipo de 

doenya (estresse), 93% responderam que a Corporayao deveria possuir sempre ou 

entao regularmente. Questionados se o trabalho de preven9ao ao estresse deveria 

existir na Corporayao, 97,70% dos questionados entendem que deveria existir urn 

programa de diminuiyao ou controle do estresse. lndagados se, quando estao 

estressados, buscam acompanhamento medico, 88,40% responderam que nunca ou 

pouco procuram acompanhamento medico. Perguntado se os bombeiros militares do 

convivio dos questionados apresentam-se estressados, entendem que 39,50% que 

se encontram sempre ou regularmente e 58,20% as vezes. Concluindo todas as 

respostas dos prayas do Corpo de Bombeiros de Maringa entende-se que hoje entre 

20 e 40% do efetivo encontra-se com problemas de estresse e tern consciencia 

disso, outros podem estar apresentando sintomas da doenya, mas nao admitem. 

Contudo, a grande maioria dos questionados e favoravel a implantayao de urn 

programa de diminuiyao e controle do estresse na Corporayao. 

No questionario voltado aos Oficiais da Corporayao, tambem foi possfvel 

concluir algumas posi96es e realidades da lnstituiyao, como no questionamento se a 

utilizayao de metodos de preven9ao e controle de estresse na Unidade que servem 

e executado com frequencia, em 63,64% das respostas identificou-se que nao. Se 

os bombeiros militares sob o comando dos questionados apresentam irrita9oes 
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rotineiras, em 54,54% das respostas obteve-se urn resultado afirmativo. Quanto ao 

conhecimento de que o estresse e uma doenc;a e nao urn estado de espirito, 81 ,82% 

entendem que realmente e uma doenc;a e 1 00% disseram que e necessaria ter 

tratamento e acompanhamento medico. Se sabem que existem metodos que podem 

prevenir o estresse, 81 ,80% responderam que sim, ou seja, conhecem ou ja ouviram 

falar em metodos de prevenc;ao e controle do estresse. lndagados a respeito da 

importancia de aplicar-se na Corporayao esses metodos, 90,90% entendem que e 

de grande importancia para a lnstituiyao. Ja na proposiyao desses metodos serem 

aplicados pelos pr6prios Oficiais da Unidade, 63,64% entendem que nao devem ser 

aplicados por Oficiais da Unidade e por fim, ao serem questionados se o estresse 

tern sido urn dos principais motivos de abusos cometidos por bombeiros militares na 

execuyao da atividade-fim, 54,54% entendem que sim. 

5.3.2 Discussao das entrevistas 

Depois de analisadas e interpretadas as entrevistas, notou-se que em todas 

elas, as respostas tomaram urn mesmo rumo por parte dos oficiais superiores 

entrevistados, conforme se ve: lndagados os entrevistados se os bombeiros 

militares, de urn modo geral, tern apresentado sinais de estresse, todos 

responderam que sim, tanto resultantes da atividade profissional, como no aspecto 

pessoal e social. T odos os entrevistados conhecem ou ja ouviram falar em metodos 

de prevenc;ao e controle do estresse. Quanto a implantayao no CB de metodos que 

busquem essa prevenyao e/ou controle todos foram categ6ricos em concordar, 

inclusive o Sr. Ten. - Cel. Jurandi que melhoraria em muito a qualidade de 

atendimento do bombeiro, e elevaria a qualidade de vida de cada urn. Se os 

metodos utilizados poderiam ser executados pelos pr6prios oficiais das unidades, 

responderam que nao, nao seria pertinente, o melhor seria a aplicabilidade por urn 

psic61ogo, e finalmente indagados sobre a estrutura medica atual, se ela e capaz de 

receber os casos mais graves de estresse, o resultado foi de que esta qualificayao 

deveria ser repassada a urn profissional especializado em casos de estresse 

emocional. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

Ap6s tudo o que foi pesquisado e tabulado, ficou clara que o estresse por si 

s6 nao e problema, como se reage a ele e que importa. Seja qual for o estilo de vida, 

em algum estagio todos ja se depararam com situa96es que induzem o estresse. 

Talvez o chefe complicando no trabalho, dificuldades financeiras, chegando a hora 

de se aposentar ou o relacionamento com a companheira esta atravessando urn 

perlodo diflcil. 

0 estresse por si s6 nao e prejudiciaL Na verdade, em geral, pode ser uma 

for9B positiva na vida. Como nossos ancestrais, pode-se utilizar o estresse para 

real9ar as rea96es e refor9ar os nlveis de adrenalina, a fim de superar situa¢es 

amea9Bdoras, seja preparando o corpo para lutar, seja para fugir, se essa for a a9Bo 

mais acertada. 

Os desafios de todos os tipos acrescentam tempera a vida e impelem a atingir 

maiores realiza96es. 0 estresse s6 se torna urn problema se a pessoa angustiar -se. 

A chave para administrar o estresse com exito e equilibrar as pressoes com as quais 

se pode lidar e a sobrecarga de problemas que puxam para baixo. Ha sempre o 

perigo de ler sabre o estresse e acentuar os sintomas, quando se reconhece em si 

proprio. lsso e naturaL Compreender, porem, os motivos das rea¢es de estresse, 

s6 pode reduzir os efeitos desagradaveis. 

Compreender e lidar com o estresse baseia-se em reconhecimento dos sinais 

comuns e, a seguir, da identifica98o das fontes de pressao. Os gatilhos intemos sao 

mais faceis de administrar do que os externos, porque, por piores que possam 

parecer, estao mais sob controle. E posslvel analisar urn problema e decidir como se 

pode influenciar na situa98o, mudando a natureza das circunstancias ou sua atitude 

e seu comportamento. Se uma pessoa acha que urn problema e pior do que e na 

realidade, pode estar reduzindo sua capacidade de enfrenta-lo. 

Deve-se cuidar de si mesmo e tamar algumas atitudes para desestressar a 

vida. Desacelerar, ter uma dieta saudavel e balanceada, parar de fumar, fazer mais 

exerclcios, reduzir o consumo do alcool e come9Br urn programa de relaxamento. 

Existem muitas tecnicas a escolha, de modo que, depois de mergulhar na sele98o 

apresentada, pode-se encontrar as que mais se adaptam a cada estilo de vida e 

temperamento. 
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No tocante a atividade bombeiro militar, historicamente ja e conceituada como 

uma das mais estressantes, inclusive tendo sido comprovada atraves da pesquisa 

de campo efetuada, em que se identificou que pelo menos quarenta por cento dos 

policiais-militares da Corpora98o possuem esse mal. Necessaria se faz implantar 

metodos no Corpo de Bombeiros que possam identificar a etapa em que se 

encontram e diminui-los I controla-los sob pena de terminar com a totalidade de seus 

bombeiros militares doentes de estresse. 

Foram descritos no presente estudo alguns metodos, porem, os de mais facil 

aplica98o e efetiva98o pela corpora98o seriam hoje o relaxamento, o controle 

respirat6rio, a meditac;ao e a atividade fisica. Se tivermos oficiais que busquem 

aprender as tecnicas, facilmente poderao utiliza-las para a nossa tropa 0 resultado 

que prevaleceu foi que seria viavel essa aplicabilidade, completando ainda o 

processo com uma estrutura98o medica que atenda aos bombeiros militares que 

apresentarem altos indices de estresse. 

No tocante aos objetivos especificos elencados ja no momento do projeto de 

pesquisa, foram plenamente cumpridos, pois buscava-se caracterizar a realidade da 

Corpora98o em rela98o ao estresse, o que foi feito atraves de buscas bibliograficas e 

de campo, em que se chegou a conclusao de que cerca de 90% dos bombeiros 

militares apresentam problemas relacionados ao estresse, e mais; cerca de 20 a 

40% admitem serem possuidores de tal problema, portanto o problema institucional 

de implantac;ao de metodos que venham a controlar e/ou prevenir o estresse se faz 

urgente no Corpo de Bombeiros. Tratou o presente estudo, ainda, de sistematizar as 

informac;c5es medicas disponiveis, relacionando com o estado descrito. Neste 

aspecto, foram elencadas todas as formas e etapas com que a doenc;a se apresenta 

e suas formas de tratamento, as situac;c5es mais estressantes e como lidar com urn 

profissional que se encontra com estresse. 

Pode-se afirmar que existe a possibilidade do estresse ser controlado atraves 

de metodos na propria Unidade em que o BM serve, redundando em preceitos de 

qualidade de vida, de urn melhor atendimento a nossa clientela destinataria. Com 

este estudo complete, poder-se-a agora subsidiar a Corporac;ao atraves do 

fornecimento/orienta98o para a prevenc;ao e o controle do estresse e mais, 

demonstrar que ele, como rea98o organica, pode acarretar doenc;a se nao for 

prevenido. 



97 

0 significado disso para o Corpo de Bombeiros de Maringa, ou seja, este alto 

lndice de estresse existente nos profissionais da Corporagao, trazem uma 

perspectiva de que se nao forem tomadas iniciativas de combate a este mal, estara 

a lnstitui~o sucumbindo pela sua propria inercia de nao investir no seu bern maior 

que e o valor humane, o profissional que faz com que sua engrenagem funcione de 

forma harmonica na garantia de seguran9a da populayao. 

E necessaria que o Corpo de Bombeiros tenha urn planejamento especlfico 

para proteger "os seus homens" da doenya do seculo chamada estresse, pois 

precisam executar suas missoes, com todo o aparato imprescindlvel, para responder 

com celeridade e maior mobilidade a qualquer situa~o que apare9a. Pois sempre 

prontos a servir, servir sempre e servir cada vez melhor, quer seja no combate a 

incendios, no socorro a vitimas de deslizamentos de terras e desabamentos de 

edificayaes, em salvamentos aquaticos, em salvamentos em alturas, ocorrencias 

envolvendo produtos perigosos, no atendimento a emergencias pre-hospitalares, 

envolvendo vltimas de traumas, plenamente c6nscios da importancia que tern para o 

bem-estar publico e que a comunidade precisa que atuem e que estejam aptos e 

qualificados flsica e mentalmente para desempenhar, com maestria o nobre mister 

do bombeiro, procurando dignificar, cotidianamente, a organiza~o com valores 

inerentes a atividade profissional: a bravura, a coragem, o desprendimento e o 

espfrito de abnega~o. 

Por fim, vale ressaltar que, as propostas do presente estudo, tirando por base 

o evidenciado nas pesquisas bibliograficas e de campo, aliadas ainda as conclusoes 

chegadas, sao as seguintes: 

lmplanta~o de urn estagio que habilite os nossos oficiais a implantarem 

nas Unidades em que servem tecnicas de preven~o e controle do 

estresse para os pra9as; 

- As tecnicas que se tornam mais faceis de serem aplicadas deverao sera 

medita~o, o relaxamento e a continuidade de execu~o de atividades 

fisicas; 

- A implanta~o desses metodos em todas as Unidades do Corpo de 

Bombeiros do Estado; 

Estrutura~o de urn departamento medico em nossa Diretoria de Saude 

que venha a tratar os casos extremes de estresse, mesmo que para isso 
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demande o afastamento temporario do BM de suas atividades 

profissionais; 

Com o tratamento medico sendo possfvel, o acompanhamento posterior 

devera ser uma constante, evitando-se assim que o BM sofra de recafdas 

de estresse pelo seu dia-a-dia, ja que not6rio se tern que a atividade de 

bombeiro e uma das mais estressantes, como se p6de comprovar. 
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AVALIACAO DO NiVEL DE STRESS 
ANEXO I 

1) Voce se sente insatisfeito com sua vida pessoal? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

2) Com que frequencia voce adoece? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

3) Voce consegue se concentrar nas tarefas do cotidiano? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

4) Voce s6 enxerga o lade negative das coisas? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

5) Perde o controle emocional quando se sente pressionado? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 
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6) Costuma respirar de forma ofegante? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

7) Sente dores musculares? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

8) Acorda cansado mesmo quando dorme a noite inteira? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

9) Voce se sente desmotivado sexualmente? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

1 0) Tern a impressao de que seu trabalho nao propicia desafios? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

11) Nao se sente motivado com atividades que antes I he davam prazer? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 
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12) Toma remedios para controle emocional? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

13) Nao consegue relaxar mesmo nos fins de semana e feriado? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

14) No trabalho, acha que nao e reconhecido por seu chefe ou pelos colegas? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 

15) Voce acha que seu chefe exige mais do que voce e capaz de executar? 

( ) a. Raramente 

( ) b. As vezes 

( ) c. Frequentemente 



ANEXO II - MODELO DE QUESTIONARIO N° 02- Pracas 

1. Voce gerencia bern seus mementos de tensao: 

2. Durante a execuc;ao de sua atividade policial, 0 

aparecimento do estresse e apresentado: 

3. Voce deixa transparecer seus mementos de irritac;ao 

durante o trato com a comunidade: 

4. Voce se sente nervoso e estressado: 

5. Quando esta com algum problema de ordem pessoal ou 

profissional, voce permite que eles venham a interferir no 

servic;o operacional: 

6. A satisfac;ao com a profissao ocorre: 

7. A Poll cia Militar deveria possuir metod as de 

acompanhamento psicol6gico com policiais que 

apresentam este tipo de doenc;a: 

8. 0 trabalho de prevenc;ao ao estresse, na sua opiniao, 

deveria existir na Corporac;ao: 

9.Quando se sente estressado, procura acompanhamento 

medico: 

10. Os policiais-militares de seu convivio apresentam-se 

estressados: 

Legend a: N-NUNCA; 

P-POUCO; 

AV -AS VEZES; 

R- REGULARMENTE; 

S-SEMPRE. 

N p AV 

109 

R 5 



110 

ANEXO Ill- MODELO DE QUESTIONARIO N° 03- Oficiais 

SIM NAO 

1. A utilizagao de metodos de prevengao e controle do 

estresse em sua Unidade e executado com frequencia? 

2. Os policiais-militares sob seu comando apresentam, em 

sua maioria, irrita<;oes rotineiras? 

3. Acredita que o estresse e uma doen<;a e nao urn estado 

de espfrito alterado? 

4. Urn policial-militar que apresente Indices altos de 

estresse demanda urn acompanhamento medico? 

5. Voce sabe que existem metodos que podem prevenir o 

estresse? 

6. Seria importante aplicarmos metodos que venham a 

controlar ou prevenir o estresse em nossa lnstituigao? 

7. Voce e favoravel que metodos para prevenir o estresse 

sejam aplicados pelos pr6prios oficiais da Unidade? 

8. 0 estresse tern sido urn dos principais motivos por 

abusos cometidos por policiais-militares na execugao de 

sua atividade-fim? 
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TIPOS DE INCENDIOS 

:!ndio em edifica~o 

:!ndio em meio de transportE 

:!ndio Florestal 

rtros in~ndios 

)TAL MENSAL 

POLICIA MILITAR DO PARANA 
S0 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 

8/3 - S0 GB 

INCENDIOS OCORRRIDOS NO ANO 2.005 

MESES 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

10 21 26 16 24 14 12 18 16 

0 0 5 11 1 4 6 0 0 

5 88 103 65 34 26 45 70 39 

5 7 0 0 3 0 0 0 0 
20 116 134 92 62 44 63 88 55 0 

fonte: B/3 - RGO 

NOV DEZ 

~ ~ 
TOTAL % 

~ 
~ 

~ 
~ 

157 23,29 

27 4,01 

475 7047 

15 2 23 
0 0 674 100,00 



I 
POS DE OCORR@NCIAS 

identes de transito 

ressAo 

rimento por arma de fogo 

rimento por arma branca 

:>blema cHnico 

1eda de plano elevado 

1eda do mesmo nivel 

forcamento 

icidio 

:>gamento 

1tros 

)TAL MENSAL 

POLICIA MILITAR DO PARANA 
so GRUPAMENTO DE BOMBEIROS 

8/3- so GB 

OBITOS OCORRRIDOS NO ANO 2.005 

MESES 

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT 

I~ 
1e 

I~ 
l2. 

~ 
.~ 

I~ 
~ 

I~ 
l~ 

~ 
~ 

I~ 
I~ 

~ 
~ 

I~ 
I~ 

~ 
~ 

4 0 1 2 1 7 4 5 1 

2 1 1 1 1 2 

1 1 1 2 

3 5 1 7 7 

1 

1 1 1 2 

1 

2 1 

1 4 2 
13 0 2 3 2 15 11 16 16 0 

fonte: B/3 - RGO 

NOV DEZ 
TOTAL % 

~ ~ 
I~ ~ 

25 33,33 

0 0,00 

8 10,67 

5 6,67 

23 30,67 

1 1,33 

0 0,00 

2 2 67 

1 1 33 

3 4 00 

7 9 33 

0 0 75 100,00 
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