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O estresse esta inserido no quadro de problemas de 
saúde das várias profissões. Um destes profissionais é o 
professor que se depara constantemente com muitas 
variáveis que podem contribuir para o desequilíbrio de 
sua saúde física e mental. O presente estudo tem como 
objetivo identificar as fontes geradoras do estresse e 
suas consequências no comportamento dos profissionais 
da educação. O desafio é entender o processo saúde-
doença do professor e relacioná-lo com o de trabalho 
docente, as reais condições sob as quais ele se 
desenvolve e o possível adoecimento físico e mental dos 
professores.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Nos últimos anos tem-se assistido um aumento progressivo do uso do termo 

estresse na área da educação. E o presente trabalho pretende refletir e discutir 

sobre a presença do estresse no ambiente escolar e indicar estudos que visem ao 

aprofundamento dessa realidade, de modo a sugerir uma futura intervenção 

objetivando uma melhoria na qualidade de vida do professor em seu ambiente de 

trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ESTRESSE 

 

O estresse sempre existiu entre as pessoas, porém, nas civilizações antigas 

era relacionado à sobrevivência diante dos perigos na luta pela manutenção da vida. 

Para o homem moderno estas ameaças ainda existem apesar de manifestar de 

maneiras diferentes. 

Segundo Arantes e Vieiras (2010, p. 40)  

 

todos os autores de estudos sobre estresse concordam 
em relação ao papel do estresse na manutenção da vida, 
e esta concepção deriva-se da afirmação de Claude 
Bernard sobre a busca do equilíbrio interno do 
organismo, a homeostase, como um mecanismo de 
adaptação. O estresse faz parte da vida humana e 
responsável por adaptar o organismo as mudanças e 
buscar do equilíbrio interno do organismo (ARANTES; 
VIEIRAS, 2010, p. 40) 
 
 

A palavra estresse e originária da física e quer dizer "pressão", "tensão" ou 

"insistência", e ganhou o campo da experimentação científica, tendo em Hans Selye 

sua paternidade reconhecida, que utilizou o termo pela primeira vez em 1926, 

definindo o estresse como Síndrome geral de adaptação. Em 1956, propôs o modelo 

trifásico de evolução do estresse, caracterizado em alarme, resistência e exaustão. 

No entanto, Lipp (2000) identifica tanto clínica e estatisticamente, uma quarta fase, a 

qual denominou de quase-exaustão, por se encontrar entre as fases de resistência e 

exaustão. Com base em Lipp (2002), apresentamos, a seguir, as quatro fases 

pertinentes e características ao estresse. 

A fase de alerta é a fase positiva do estresse. Quando a pessoa se 

confronta inicialmente com um estressor, levando o organismo a uma reação de 

alerta, de prontidão, constituindo uma defesa automática do organismo. Esta fase 

apresenta sintomas característicos, tais como: aumento da frequência respiratória, 

dilatação dos brônquios e da pupila, além de contração do baço e aumento do 

número de linfócitos na corrente sanguínea, para reparar possíveis danos ao 

organismo. Percebem-se as reações de tensão muscular, mãos frias e suadas, 

sensação de nó no estômago e aumento da transpiração.  
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A fase de resistência ocorre se o estressor é de longa duração e 

intensidade excessiva, o organismo tenta restabelecer a homeostase. Quando 

consegue a pessoa se recupera e sai do processo de estresse. Quando não 

consegue, então o organismo se enfraquece e se torna vulnerável à doenças. Como 

consequência desta fase, Lipp (2004) destaca: cansaço constante, acentuada 

vulnerabilidade da pessoa a vírus e bactérias, irritabilidade constante, queda da 

produtividade e problemas com a memória.  

A fase de quase exaustão ocorre quando a tensão excede o limite do 

gerenciável e a resistência física e emocional começam a se quebrar. Existem, 

ainda, momentos nos quais a pessoa consegue pensar lucidamente, tomar decisões, 

rir de piadas e trabalhar, porém, tudo isso é feito com esforço, e esses momentos de 

funcionamento normal se intercalam com momentos de total desconforto. É uma 

fase caracterizada por muita ansiedade. As doenças que surgem na fase de 

resistência tendem a aumentar.  

A fase de exaustão consiste pelo cansaço dos mecanismos de resistência, 

quando o estressor perdura por mais tempo, ou quando outros estressores ocorrem 

simultaneamente. Instala-se a exaustão psicológica, em forma de depressão. A 

exaustão física se manifesta, as doenças aumentam, inclusive doenças graves. Esta 

fase é caracterizada pelo aparecimento dos sintomas da primeira fase, além de 

outros como: insônia, problemas dermatológicos, estomacais, cardiovasculares, 

instabilidade emocional, angustia, ansiedade aguda, inabilidade de tomar decisões, 

hipertensão arterial, úlceras gástricas, diabetes e, em alguns casos, segundo Lipp 

(2002), pode ocorrer até mesmo a morte. 

Não é o estresse que causa essas doenças, mas ele propicia o seu 

desencadeamento para as quais a pessoa já tinha pré-disposição ou, ao reduzir a 

defesa imunológica, abre espaço para que doenças oportunistas apareçam (LIPP, 

1996). Cada indivíduo reage de forma diferente ao estresse, ou seja, um mesmo 

estressor pode afetar profundamente uma pessoa e deixar outra indiferente. Dessa 

forma, podemos dizer que existem fatores físicos e psicológicos que irão determinar 

a reação de estresse de cada pessoa diante dos estímulos. 
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1.2 SÍNDROME DE BURNOUT 

 

De acordo com Arantes e Vieira (2010) o termo burnout foi importado por 

Herbert Freudenberger, em 1973, para o campo da saúde, mais especificamente, 

para o campo da psiquiatria, para designar a manifestação mais radical do estresse 

em sua fase mais aguda e de esgotamento. Ocorre quando as tentativas de 

enfrentamento falharam ou foram insuficientes, resultando em um estado crônico de 

estresse. 

Jbeili (2008, p. 08) diz que a Síndrome de Burnout “é um fenômeno 

caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas de várias causas que pode ser 

de ordem psicológica ou de ordem física e, variavelmente, psicofísicos”. A síndrome 

afeta todos os setores da vida do indivíduo, tanto pessoal quanto profissional e não 

somente ele, mas também a Instituição, que não pode mais contar com um 

profissional completo e motivado. A Síndrome de Burnout não ocorre de repente, é 

um processo que vai se acumulando ao longo do tempo, iniciando com pequenos 

sinais de alerta que, quando não são percebidos, podem levar a desilusão quanto as 

atividades ocupacionais. 

De acordo com Lipp (2002) no burnout  podem ser observadas diversas 

fases: 

o Idealismo: a energia e entusiasmo são ilimitados, o trabalho é interessante e 

preenche as necessidades do individuo; 

o Realismo: as expectativas iniciais não foram supridas, o trabalho não satisfaz as 

necessidades, as recompensas e o reconhecimento são escassos. O individuo 

trabalha ainda mais assim se tornando cada vez mais cansado e frustrado; 

o Estagnação e frustração, ou quase-burnout: o entusiasmo e energia iniciais se 

transformam em fadiga crônica e irritabilidade, nesse momento pode ocorrer 

comportamento de fuga, a diminuição da produtividade e da qualidade do 

trabalho, a pessoa começa a culpar os outros pelas suas dificuldades; 

o Apatia e burnout total: a pessoa tem a sensação de fracasso, desespero e perda 

da auto-estima e auto-confiança. O individuo quer abandonar o trabalho, torna-se 

depressiva e sente-se só e vazia; 
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o O fenômeno fênix: a pessoa pode ressuscitar como uma fênix das cinzas,ou seja, 

ela se recupera  e aprender a reconhecer, controlar e utilizar os impactos sofridos, 

em benefício próprio. 

Quando a síndrome ocorre em professores, afeta o ambiente educacional e 

com isso interfere no alcance dos objetivos pedagógicos, conduzindo os professores 

a um processo de alienação, problemas de saúde e intenção de abandonar a 

profissão. Alguns chegam à fase do fenômeno fênix, mas ao sair da síndrome 

devem ser mais realistas em relação ao trabalho e criar um maior equilíbrio em sua 

vida. 

 A Síndrome de Burnout é constituída de três dimensões: exaustão 

emocional, despersonalização e sentimento de baixa realização profissional: 

 

A exaustão emocional é caracterizada pela carência de 
energia, falta de entusiasmo e por um sentimento de 
esgotamento de suas forças. Já a despersonalização faz 
com que o sujeito passe a tratar os alunos, colegas e o 
ambiente de trabalho como objetos. A baixa realização 
profissional é caracterizada pela autoanálise negativa do 
individuo, sentindo-se infeliz e insatisfeito com seu 
desempenho profissional (CARLOTTO, 2005, p. 55). 
 
 

Levantamentos nos Estados Unidos revelam que, após cinco anos 

trabalhando como professor, apenas 50% permanecem na profissão, e boa parte 

dos motivos dos que desistem pode ser atribuída ao estresse e ao burnout (LIPP, 

2002, p. 66). Este profissional assume muitas funções em seu ambiente de trabalho, 

além da instrução acadêmica e a disciplina da classe, tem que lidar com aspectos 

sociais e emocionais dos alunos, pais e comunidade, causando sobrecarga e conflito 

de seu papel como professor. A combinação de fatores organizacionais, sociais e a 

baixa valorização profissional, tem como resultado a Síndrome de Burnout. 

 

 

1.3 O ESTRESSE EM SALA DE AULA 

 

 A escolha de uma profissão e as condições para exercício da mesma, 

contribuem decisivamente para a formação da identidade do indivíduo e conduzem a 

diferentes graus de satisfação, especialmente no que diz respeito à forma e ao meio 
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no qual se desempenha a atividade (BARROS, 2000). O trabalho, ao mesmo tempo 

que é uma conquista para o ser humano, pois possibilita a retirada do seu sustento, 

traz, para quem trabalha, a carga de seu desgaste. 

 O indivíduo passa grande parte do seu dia no trabalho e muitas vezes este 

ambiente pode ser fonte de uma vivência de satisfação e equilíbrio psicológico, por 

outro lado, pode desestruturar o indivíduo colocando em risco o seu bem estar. A 

organização do trabalho pode afetar este equilíbrio, pois envolve distribuição do 

trabalho, o conteúdo da tarefa, a divisão das responsabilidades, um sistema 

hierárquico de poder e condições de trabalho. Ao estudar a relação entre estresse e 

trabalho, Villalobos (2012) considera que os fatores psicossociais do trabalho 

representam um conjunto de percepções e experiências, ou seja, consistem em 

interações entre o trabalho, o ambiente laboral, as condições da organização e as 

características pessoais do trabalhador, suas necessidades, cultura, experiências, 

estilo de vida e sua percepção de mundo.  

 O estresse esta inserido no quadro de problemas de saúde das várias 

profissões. Um destes profissionais é o professor que se depara constantemente 

com muitas variáveis que podem contribuir para o desequilíbrio de sua saúde física e 

mental.  

 Atualmente o professor se encontra diante de grandes desafios, de um lado 

a sociedade, que o responsabiliza por todos os males sociais, exigindo do professor 

e da escola, soluções rápidas e eficientes para os inúmeros problemas sociais, do 

outro lado, os pais que, cobram do professor respostas para as quais ele não se 

encontra preparado para dar. 

 Na realidade, a pressão estressante sobre os professores advém de várias 

situações, como a falta de material didático, receber tarefas além de suas condições, 

treinamento inadequado de professores diante de novas situações, falta de recursos 

humanos, salários não dignos, trabalhar em instalações inadequadas, elevado nível 

de ruídos, número excessivo de alunos em sala, execução de tarefas distintas 

simultaneamente, trabalho em dois ou três turnos para complementar a renda 

familiar, convivência com a violência provocada pela falta de segurança nas escolas 

dentre outras. 

Cada vez mais o professor se depara com alunos com várias características 

pessoais distintas e oriundos de famílias que a educação dada não impõe limites, e 
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o reflexo disso aparece na sala de aula com alunos que desrespeitam os 

professores e não reconhecem nele uma figura de autoridade, que garanta um 

ambiente de aprendizagem. Esse conflito desgasta o convívio escolar, torna a 

aprendizagem complicada e faz cair a qualidade de ensino nas escolas. O trabalho 

do professor não se limita a estar apenas dentro das salas de aulas, mas também 

nos intervalos e após o horário das aulas, acompanhando situações como 

esclarecimento de dúvidas dos alunos, questões pessoais dos estudantes, reuniões 

de pais e mestres o que acabam por sobrecarregá-lo. Com muita frequência, 

professores sacrificam seus horários de descanso e lazer ao lado da família, 

dedicando seus finais de semana à correção de trabalhos, provas e outras 

atividades do gênero (LIPP, 2002, p. 19). 

 As condições de trabalho do professor, no momento atual, não 

correspondem ao ideal desejado, o que pode acarretar alterações físicas e 

emocionais de gravidade significativa, ocasionando o afastamento ou abandono da 

profissão. Segundo Lipp (2002, p.19) “a insatisfação e a falta de perspectiva de 

crescimento desestimulam os professores, que passam a ver a escola e suas 

atividades como um fardo pesado e sem gratificação pessoal, minguando suas 

forças internas motivacionais no dia a dia”. Uma profissão seja ela qual for, dentre 

outras coisas deve nos trazer satisfação pessoal, senso de dever cumprido, certeza 

de que se está fazendo a diferença no mundo e na vida de outras pessoas.  

Para identificar possíveis sintomas de estresse são apresentados quatro 

questionários. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS APLICADO 

 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁTICOS 

1. Gênero: 

(   ) Feminino    (   ) Masculino  

 

2. Estado Civil: 

(   )  Solteiro    (   ) Casado    

(   )  Divorciado   (   ) Viúvo  

 

 

3. Possui dependente:    

(   )  Sim    (   )  Não  

 

4. Idade: 

(   ) até 25 anos   (   ) 36 a 40 anos    

(   ) 26 a  30 anos   (   ) 41 a 50 anos 

(   ) 31 a 35 anos   (   ) mais de 55 anos 

 

DADOS PROFISSIONAIS 

5. Qual o seu cargo 

(   ) professor QPM   (   ) professor CLT 

(   ) professor  PSS   (   ) professor Paraná Educação 

 

5. Titulação: 

(   ) graduação   (   ) mestrado  

(   ) especialização   (   ) doutorado     

 

6. Área de atuação: ______________  

 

7. Tempo de exercício na profissão: ______ anos. 
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8. Carga horária semanal 

(   ) 20 horas    (   ) 40 horas     

(   ) mais de 40 horas 

 

9. Turno de trabalho 

(   ) matutino    (   ) vespertino 

(   ) noturno     (   ) todos 

 

10. Precisa dispor de tempo em casa para trabalhos da escola? 

(   ) Sim                                         (   ) Não 

 

11. No caso de trabalhar em outra escola responda: 

(   ) Rede Privada                         (   ) Pública                        (   ) Outra 

 

12. Esteve afastado do trabalho por motivo de saúde nos últimos 6 meses?           

(   )  Sim                                       (   )  Não 

 

13. Você tem tempo disponível para lazer?       

(   )Sim                                         (   ) Não 

 

14. Marque na escala abaixo o quanto você se sente estressado com seu trabalho: 

1                2               3               4                 5                6               7 

(Não estressado)                                                             (muito estressado) 
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ANEXO 2 - INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS PARA LIPP (ISSL) 
 

Este teste PODE avaliar se possui algum sintoma de estresse ou até mesmo 

se está propenso a este. Assinale os itens que possam ser um sintoma verificando 

sua incidência e consultando posteriormente a tabela de resultados. 

Sua evolução se dá em quatro fases: 

 

Fase I – Alerta (alarme) 

É a fase de contato com a fonte de estresse, com suas sensações típicas na qual o 

organismo perde o seu equilíbrio e se prepara para enfrentar a situação estabelecida 

em função de sua adaptação. São sensações desagradáveis, fornecendo condições 

para reação à estas sendo fundamentais para a sobrevivência do indivíduo. 

Para identificá-la, assinale no interior das caixinhas, os sintomas que tem 

experimentado nas ÚLTIMAS 24 HORAS: 

(  ) Mãos e/ou pés frios 
(  ) Boca Seca 
(  ) Nó ou dor no estômago 
(  ) Aumento de sudorese (muito suor) 
(  ) Tensão muscular (dores nas costas, pescoço, ombros) 
(  ) Aperto na mandíbula/ranger de dentes, ou roer unhas ou ponta de caneta 
(  ) Diarréia passageira 
(  ) Insônia, dificuldade de dormir 
(  ) Taquicardia (batimentos acelerados do coração) 
(  ) Respiração ofegante, entrecortada 
(  ) Hipertensão súbita e passageira (pressão alta súbita e passageira) 
(  ) Mudança de apetite (comer bastante ou Ter falta de apetite) 
(  ) Aumento súbito de motivação 
(  ) Entusiasmo súbito 
(  ) Vontade súbita de iniciar novos projetos 
Resultado da fase de alerta –> Na ocorrência de 7 (SETE) ou mais itens na FASE I 
 
Fase II – Resistência (luta) e Quase exaustão 

Fase intermediária em que o organismo procura o retorno ao equilíbrio. Apresenta-

se desgastante, com esquecimento, cansativa e duvidosa. Pode ocorrer nesta fase a 

adaptação ou eliminação dos agentes estressantes e conseqüente reequilíbrio e 

harmonia ou evoluir para a próxima fase em conseqüência da não adaptação e/ou 

eliminação da fonte de estresse. 

Para identificá-la assinale no interior das caixinhas, os sintomas que tem 

experimentado no ÚLTIMO MÊS: 
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(  ) Problemas com a memória, esquecimentos 
(  ) Mal-estar generalizado, sem causa específica 
(  ) Formigamento nas extremidades (pés ou mãos) 
(  ) Sensação de desgaste físico constante 
(  ) Mudança de apetite 
(  ) Aparecimento de problemas dermatológicos (pele) 
(  ) Hipertensão arterial (pressão alta) 
(  ) Cansaço Constante 
(  ) Aparecimento de gastrite prolongada (queimação no estômago, azia) 
(  ) Tontura, sensação de estar flutuando 
(  ) Sensibilidade emotiva excessiva, emociona-se por qualquer coisa 
(  ) Dúvidas quanto a si próprio 
(  ) Pensamento constante sobre um só assunto 
(  ) Irritabilidade excessiva 
(  ) Diminuição da libido (desejo sexual diminuído) 
Resultado da fase de resistência ou quase exaustão –> Na ocorrência de 4 (quatro) 
ou mais dos itens na FASE II. 
 
Fase III - Exaustão (esgotamento) 

Fase "crítica e perigosa", ocorrendo uma espécie de retorno a primeira fase, porém 

agravada e com comprometimentos físicos em formas de doenças. 

Para identificá-la assinale no interior das caixinhas, os sintomas que tem 

experimentado nos ÚLTIMOS 3 (TRÊS) MESES: 

(  ) Diarréias freqüentes 
(  ) Dificuldades Sexuais 
(  ) Formigamento nas extremidades (mãos e pés) 
(  ) Insônia 
(  ) Tiques nervosos 
(  ) Hipertensão arterial confirmada 
(  ) Problemas dermatológicos prolongados (pele) 
(  ) Mudança extrema de apetite 
(  ) Taquicardia (batimento acelerado do coração) 
(  ) Tontura freqüente 
(  ) Úlcera 
(  ) Impossibilidade de Trabalhar 
(  ) Pesadelos 
(  ) Sensação de incompetência em todas as áreas 
(  ) Vontade de fugir de tudo 
(  ) Apatia, vontade de nada fazer, depressão ou raiva prolongada 
(  ) Cansaço excessivo 
(  ) Pensamento constante sobre um mesmo assunto 
(  ) Irritabilidade sem causa aparente 
(  ) Angústia ou ansiedade diária 
(  ) Hipersensibilidade emotiva 
(  ) Perda do senso de humor 
Resultado da fase de exaustão -Na ocorrência de 9 (nove) ou mais itens na FASE III. 
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Importante: Este teste tem a finalidade apenas de servir como uma referência 

(alerta) e não como a certeza de estar sendo vítima do Estresse. Em virtude disso 

não se perturbe se houver indícios de sua existência, devendo entretanto, de posse 

destes sinais, procurar ajuda de um profissional a fim de ser orientado. 

 

FONTE: LIPP, 2000. 
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ANEXO 3 - SÍNDROME DE EXUSTÃO NO TRABALHO – BURNOUT 
 
Leia com atenção e assinale a primeira resposta que vier à sua cabeça, pois ela 

corresponderá ao seu verdadeiro estado emocional. 

 
STRESS NO TRABALHO SIM NÃO 

1. Você tem evitado contato com as pessoas?   
2. Tem dificuldade de desligar-se do trabalho quando esta fora 
dele? 

  

3. É difícil repartir as responsabilidades, pois você está cercada 
de incompetentes? 

  

4. Sente-se ansioso e inquieto a maior parte do tempo?   
5. A falha de memória está prejudicando seu desempenho nas 
atividades diárias? 

  

6. Você não consegue deixar seu celular desligado?   
7. Sua agenda está excessivamente sobrecarregada 
diariamente? 

  

8. Sente dores de cabeça quase todos os dias?   
9. Perde o controle no trânsito com frequência e sem motivo?   
10. A exigência e a perfeição são suas constantes 
companheiras? 

  

11. O barulho durante o trabalho o deixa irritado?   
12. Tem dificuldades para dormir?   
13. Há mais de dois anos que você não tem férias de verdade?   
14. Sua pressão arterial tem-se alterado?   
15. Tem sensação de cansaço ao despertar?   
16. Vive irritado com tudo e com todos?   
17. É difícil priorizar por qual trabalho deve começar?   
18. Fica angustiado em pensar que vai para o trabalho?   
19. Sente-se desconfortável ou com remorso quando não está 
fazendo nada? 

  

20. Atropela os horários sentindo-se sempre afobada?   
21. Tem estado insegura na hora de tomar decisões?   
22. As dores nas costas aumentaram muito?   
23. Aproveita o horário de almoço para resolver os assuntos de 
trabalho? 

  

24. Tem vontade de explodir com seu chefe ou com seu 
subalterno? 

  

25. Você sonha, frequentemente, com coisas relativas ao 
trabalho? 

  

 

Some os pontos considerando um ponto para a resposta que você assinalou SIM e 

zero para a não. Se você obteve: 

De 0 a 8 pontos (sim): você está conseguindo enfrentar de modo saudável seu 

trabalho; a sua probabilidade de sucesso profissional é grande; a determinação em 
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suas atitudes diárias é benéfica; esteja alerta quando sentir que algo mudou. 

De 9 a 17 pontos (sim): sua vida está ficando complicada; o trabalho não lhe traz 

gratificação; reveja o que pode ser mudado, pois ainda é tempo. Você tem que 

planejar melhor suas atividades e lembrar que merece descansar, ter lazer e 

descontrair-se. 

De 18 A 25 pontos (sim): é necessário mudar muito o comportamento diante do 

trabalho e da vida. Você tem dificuldade de enfrentar situações e colocar os limites 

para as pessoas e para você mesmo. Pare e reflita enquanto é tempo. Sua saúde 

poderá ter sérios abalos tanto no campo físico quanto no emocional. É aconselhável 

que você procure ajuda de um profissional para diminuir seu stress no trabalho. 

 

FONTE: LIPP, 2002. 
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ANEXO 4 - VOCÊ TEM STRESS FEMININO? 
 
Responda SIM se tem percebido em si própria os sinais de stress abaixo nos últimos 

dois meses: 

STRESS FEMININO SIM NÃO 

Sua menstruação atrasou, não veio ou veio mais de uma 
vez por mês? 

  

Sua pele ficou sem brilho, mais opaca do que o normal?   

Suas unhas começaram a quebrar ou desfolhar?   

Começou a ter corrimento de qualquer tipo?   

A pele ficou mais ressecada?   

Passou a ter azia e má digestão?   

A vontade de ter sexo sumiu ou diminuiu muito?   

Sua pressão arterial subiu de repente?   

Problemas de pele surgiram?   

Tem rangido os dentes à noite?   

Começou a ter desânimo e vontade de fugir de tudo?   

Tem tido aftas ou retração de gengivas?   

Tem se levantado de manhã já cansada, embora tendo 
dormido à noite? 

  

Sua irritabilidade está a toda?   

Tem tido ansiedade, medo do que aconteça algo ruim?   

Seu cabelo começou a cair?   

Tem tido dores musculares e tensão física?   

Tem sentido que vai explodir, que não aguenta mais?   

Perdeu a vontade de sair ou conversar com as amigas?   

O mundo perdeu a graça?   
 

Se respondeu SIM a cinco ou mais itens com certeza o estresse está presente em 

sua vida. 

Se respondeu tudo NÃO ou se respondeu a menos do que cinco SIM, parabéns, a 

sua vida parece estar tranquila para você. 

 

FONTE: LIPP, 2002. 
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ANEXO 5 - SUGESTÃO DE LIVROS PARA LEITURA 
 
o O stress e a beleza da mulher – Autora: Marilda Lipp 

o O stress do professor – Autora: Marilda Lipp 

o Administração do estresse – Autor: Jerrold S. Greenberg 

o Stress: aprenda a lidar com as tensões do dia-a-dia e melhore sua qualidade de 

vida – Autor: Brian Luke Seaward 

o Viva o estresse – Autor: Barry  Lenson 
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ANEXO 6 - SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE 
VIDA 
 
DICAS DE ALIMENTAÇÃO ANTISTRESS 

 
- Comer alimentos pobres em gorduras; 

· Aumentar o consumo de peixes. Eles possuem ácidos graxos e ômega 3; 

· Consuma frutas ricas em vitaminas A, C e E, pois eles são antioxidantes; 

· Diminua o consumo de açúcares e cereais refinados; 

· Coma muita fibra. 

 
 
ATIVIDADES FÍSICAS     
 

De acordo com pesquisas científicas o exercício física é considerada como 

uma das principais formas de controle e combate do stress, é capaz de levar nosso 

corpo a produzir uma substância chamada beta-endorfina, que dá uma sensação de 

conforto, prazer, alegria e bem-estar.  

 
 
MEDITAÇÃO E RELAXAMENTO  

 
TAI CHI CHUAN 
 

Trabalha a concentração, coordenação e equilíbrio que tem por objetivo 

relaxar e trabalhar todo corpo, desenvolvendo força interna, flexibilidade e 

prevenção de doenças. 

Os benefícios mais importantes são a melhora da circulação sanguínea, o controle 

da ansiedade e o fortalecimento do sistema imunológico. 

 

 

YOGA 
 

Caracterizam-se pela permanência de uma condição de controle e conforto, 

sugerindo relaxamento e prazer ao praticante, de tal forma que cada praticante 

respeite o seu limite durante toda a prática. 
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 PILATES 
 

É um método que se dá em um ambiente tranquilo e os movimentos são 

mais fluidos. Além disso, o estímulo da respiração com qualidade está presente em 

toda a aula, conduzindo a um equilíbrio entre mente e corpo.  

 

 

ATIVIDADES DE LAZER 
 

As atividades de lazer são ricas em contatos sociais variados, ou seja, 

provoca a sociabilidade, proporcionando momentos de intercâmbio de idéias e 

experiências entre as pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


