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RESUMO

Muitos conceitos foram construídos e modificados ao longo do tempo sobre a 
saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) a definiu como: “o estado de 
completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de 
doença ou enfermidade.” No Brasil em 1988, a Constituição Federal passou a 
definir  saúde como:  “um direito  de  todos e  um dever  do  Estado,  garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença 
e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação.” Nesse processo, a Ginástica 
Laboral  Compensatória  (GLC)  tornou-se  uma  alternativa  importante  e 
significativa  para  propiciar  saúde  às  pessoas,  principalmente  relacionada  à 
qualidade de vida no trabalho. Logo, o objetivo deste estudo foi investigar a 
influência  da Ginástica Laboral  Compensatória  na saúde de professores da 
rede  pública  estadual,  pertencentes  ao  Colégio  Estadual  Marquês  de 
Caravelas,  na  cidade  de  Arapongas,  Estado  do  Paraná.  Para  tanto,  foram 
analisados  o  nível  de  estresse  e  verificada  a  existência  da  Síndrome  da 
Pressa, buscando a redução dos seus sintomas, bem como alertá-los através 
de  informações  sobre  as  causas  e  efeitos  desta  síndrome  na  sua  vida 
emocional, física e social. Esta pesquisa utilizou metodologia experimental. O 
estudo foi desenvolvido em um período de oito meses, de fevereiro a setembro 
de 2009, sendo que os professores foram divididos em dois grupos distintos: 
um grupo Experimental (GI), composto de 13 indivíduos de ambos os sexos 
com idade média de 45,9 (+7,17) anos; e um grupo Controle, composto de 13 
indivíduos de  ambos os  sexos  com idade média  de  46,5  (+12,16)  anos.  A 
condição  socioeconômica  foi  analisada  através  do  questionário  da 
ABEP/ABIPEME (OROZCO, 1999). O Teste de Lipp (LIPP, 1994) foi utilizado 
para  analisar  sintomas  de  estresse;  e  o  Teste-Lista  de  Verificação  para 
Diagnóstico da Doença da Pressa (SEIWERT, 2004).  O grupo experimental 
participou da Ginástica Laboral Compensatória 3 vezes na semana, durante 10 
minutos, no  meio do expediente de trabalho, sendo desenvolvidos exercícios 
de  alongamento,  de  coordenação  motora  e  de  força,  e  danças  circulares, 
ministrados  pela  própria  investigadora.  Em  relação  aos  portadores  da 
Síndrome da Pressa, constatou-se que dos 13 participantes do grupo controle, 
9 deles eram portadores da síndrome, ao passo que dos 13 participantes do 
grupo experimental, 11 deles não eram portadores. Não ocorreram alterações 
após as intervenções em ambos os grupos. Os resultados indicaram que após 
o  período  de  aplicação  da  Ginástica  Laboral  Compensatória,  ocorreu 
diminuição  no  nível  de  estresse  dos  indivíduos  do  grupo  experimental. 



Concluiu-se que os 10 minutos diários contribuíram para reduzir  o  nível  de 
estresse, porém, faz-se necessário um estudo mais aprofundado em relação ao 
tempo da  aplicação  da  Ginástica  Laboral  Compensatória,  para  dados  mais 
conclusivos.

Palavras - Chaves:  Ginástica Laboral Compensatória. Professores. Estresse, 
Teste de Lipp. Doença da Pressa.

ABSTRACT

Many concepts had been developed and modified throughout the time on 
the health, as the World Health Organization defined it as: “the state of 
complete  physical,  mental  and  social  well-being  and  not  simply  the 
absence of illness or disease.” In Brazil in 1988, the Federal Constitution 
started to define health as: “a right of all and one to have from the State, 
guaranteed by means of social and economic politics that they aim to the 
reduction  of  the  risk  of  illness  and  other  consequences,  and  to  the 
universal and equal access to the actions and services for its promotion, 
protection and recovery”. The Compensatory Labor Gymnastics became 
an important variable and significant  to propitiate health to the people, 
mainly related to the quality of life in the work. Therefore, the purpose of 
this  study  was  to  investigate  the  influence  of  Compensatory  Labor 
Gymnastics (CLG) on the health of State School instructors. The level of 
stress was analyzed and the existence of the Hurry Syndrome, to reduce 
the  symptoms  as  well  as  the  awareness  through  information  on  the 
causes and effects of this syndrome on emotional,  physical  and social 
life.  This  research  used  experimental  methodology. The  study  was 
developed  from February  to  September  of  2009  during  a  period  of  8 
months, and the instructors were divided in two groups: an Experimental 
Group (EG), made up of 13 individuals of both sexes in the mean age of 
45,9 (+7,17) years old; and a Control Group, made up of 13 individuals of 
both  sexes  in  the  mean  age  of  46,5  (+12,16)  years  old.  The 
socioeconomic  condition  was  analyzed  through  the  ABEP/ABIPEME 
questionnaire (OROZCO, 1999); the Lipp Test (LIPP, 1994) was applied 
to analyze stress symptoms; and the Check-list Test for Diagnosis of the 
Hurry  Syndrome  (SEIWERT,  2004)  for  stages  classification.  The 
experimental group participated on the Compensatory Labor Gymnastics 
sessions 3 times a week, during 10 minutes, during the work break and it 
was  developed  stretching  exercises,  motor  coordination,  strength  and 
circular dances. In relation to the carriers of the Hurry Syndrome, one out 
of the 13 participants has controlled it, 9 of them were carrying on the 
syndrome, and 11 out of the 13 participants of the experimental group did 
not presented the symptoms. Both groups did not change the symptoms 
after the intervention. The results of the intervention had indicated that 
after  the  period  of  the  Compensatory  Labor  Gymnastics,  occurred 
reduction in the individuals stress level of the individuals belonging to the 



experimental  group.  The  ten  daily  minutes  of  Compensatory  Labor 
Gymnastics contributed to reduce the stress level. However, more studies 
related to the period of intervention are necessary to get conclusive data.

Key - Words: Compensatory Labor Gymnastics. Instructors. Stress. Lipp 
Test. Hurry Syndrome.

INTRODUÇÃO

Segundo Silva e De Marchi (1997), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) definiu  saúde como “Bem estar físico,  mental  e  social”.  Os mesmos 

autores ressaltaram que a boa saúde é fortemente influenciada pelo estilo de 

vida, e este afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas. Viver  com 

qualidade  de  vida  é  saber  manter  o  equilíbrio  no  dia-a-dia,  procurando  ter 

hábitos  saudáveis,  aumentado  a  capacidade  de  enfrentar  pressões  e 

imprevistos da vida, vivendo mais conscientemente e em harmonia com o meio 

ambiente, as pessoas e consigo mesmo.

Evitar o sedentarismo é uma ação importante e Kraus (1991), citado por 

Piovesan (2002),  afirmou que ao se adotar  um estilo  de vida sedentário,  o 

corpo realiza  sempre  os  mesmos movimentos  e utiliza  sempre  os  mesmos 

músculos e articulações, causando um desequilíbrio mecânico, encurtamentos 

e enfraquecimentos dos músculos, podendo ocorrer desvios posturais e dores 

na coluna.

O estresse é um fator que deve ser considerado ao se falar em saúde e 

Selye (1959) indica que o estresse é "qualquer pressão imposta à pessoa. Esta 

pressão pode ser de origem física, psicológica ou psicossocial", sendo que as 

pessoas são movidas a estimulações e conforme suas reações, são variados 

os comportamentos. Há uma adaptação por parte da pessoa em relação aos 

desafios  ambientais  e  sociais.  Assim,  tanto  o  estresse  pode  ser  um  fator 

agradável que impulsione o indivíduo a realizar determinadas tarefas ou ações, 

assim como pode ser um fator desagradável.

Para  Mendes  e  Leite  (2004),  o  estresse  no  ambiente  de  trabalho, 

geralmente está  relacionado com a organização das tarefas e as principais 

causas são:  o  excesso de trabalho,  a  execução de tarefas  sob pressão,  a 

ausência  de  decisões  no  processo  produtivo,  as  condições  ambientais 

insatisfatórias,  a  interferência  da  empresa  na  vida  particular,  a  falta  de 



conhecimento no processo de avaliação de desempenho e promoção, e a falta 

de interesse na atividade profissional desempenhada.

Citando os  mesmos autores,  ressaltam que  o  nível  de  ansiedade  e 

tensão  do  indivíduo  pode  repercutir  em  sua  saúde  de  forma  favorável  ou 

desfavorável.  Não é possível  eliminar  o  estresse emocional  provocado pelo 

cotidiano, mas é possível administrar os próprios níveis de estresse e buscar 

estratégias para minimizar o seu impacto sobre o corpo. 

Novas  doenças,  distúrbios  e  síndromes  têm  aparecido  em  nossa 

sociedade e Seiwert (2004) destaca que surgiu nos Estados Unidos, uma nova 

doença chamada de “Hurry Sickness” (Doença da Pressa), a qual foi relatada 

inicialmente por Larry Dossey em “Space, time and medicine” (Espaço, Tempo 

e  Medicina).  Nesse  processo,  a  pessoa  pensa  que  pode  realizar  tudo, 

simplesmente pelo fato de acelerar a sua vida. 

Seiwert (2004) ressalta que a Síndrome da Pressa pode gerar estresse, 

cansaço,  perda de  atenção,  nervosismo e  elevado nível  de  auto-exigência. 

Como  solução,  enfatiza  a  necessidade  de  ter  uma  alimentação  boa  e 

equilibrada, lazer, e a prática de exercícios físicos.

Além disso,  a realização da Ginástica Laboral  Compensatória  (GLC) 

como prática diária dentro das escolas, empresas e instituições, cada vez mais 

deveria ser considerada como prioridade à saúde do trabalhador. 

De acordo com Mendes e Leite (2004), a prática da Ginástica Laboral, 

abrangendo  os  seus  diversos  tipos,  contribui  para  que  os  trabalhadores 

possam melhorar a postura e os movimentos realizados durante o trabalho, 

para aumentar a resistência à fadiga central e periférica, na promoção do bem-

estar  geral,  na  melhoria  da  qualidade  de  vida,  na  diminuição  de  dores 

localizadas, para combater o sedentarismo e diminuir o estresse gerado pela 

ocupação laboral.

Cabe ressaltar a importância na realização de estudos complementares 

para  que  possam  contribuir  com  novas  descobertas  sobre  os  efeitos  da 

Ginástica Laboral nos diversos segmentos de trabalhadores. Logo, o objetivo 

deste estudo foi investigar a influência da Ginástica Laboral Compensatória em 

professores  da  Rede  Pública  Estadual,  pertencentes  ao  Colégio  Estadual 

Marquês de Caravelas, da cidade de Arapongas, Estado do Paraná.



MATERIAL E MÉTODOS

Esta  pesquisa  utilizou  metodologia  experimental.  O  estudo  foi 

desenvolvido em um período de 8 meses, de fevereiro a setembro de 2009, 

sendo que os professores foram divididos em dois grupos distintos: um grupo 

experimental (GI), composto de 13 indivíduos de ambos os sexos com idade 

média  de  45,9  (desvio  padrão  de  7,17) anos;  e  um  grupo  controle  (GII), 

composto  de  13  indivíduos  de  ambos  os  sexos  com idade  média  de  46,5 

(desvio padrão de 12,16) anos. Foi aplicado um questionário Anamnese, a fim 

de conhecer hábitos de vida dos participantes. A condição sócio-econômica foi 

analisada  através  do  questionário  da  ABEP/ABIPEME  (OROZCO,  1999  - 

ANEXO A); o Teste de Lipp (LIPP, 2000 – ANEXO B), para analisar sintomas 

de estresse; e o Teste - Lista de Verificação para Diagnóstico da Doença da 

Pressa (SEIWERT,  2004 – ANEXO C).  O grupo experimental  participou da 

Ginástica Laboral Compensatória 3 vezes na semana, durante 10 minutos, no 

meio  do  expediente,  sendo  desenvolvidos  exercícios  de  alongamento,  de 

coordenação motora e de força e danças circulares.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No presente estudo, não ocorreu diferença estatisticamente significativa 

(p<0.05)  em  relação  à  idade  e  sexo  dos  grupos  experimental  e  controle. 

Porém, nos dois grupos a porcentagem (GI – 92% e GII - 84,6%) de mulheres 

foi maior do que a dos homens (GI – 8% e GII – 23%).

Em  relação  ao  estado  civil,  verificou-se  que  em  ambos  os  grupos, 

houve o predomínio de pessoas casadas (GI – 92,3% e GII – 100%). 

A  anamnese  realizada  em  ambos  os  grupos  indicou  que  o  grupo 

experimental era mais sedentário do que o grupo controle, e sentiam-se mais 

cansados após o seu trabalho.

Em  relação  ao  tempo  de  atuação  profissional,  ambos  os  grupos 

exerciam a mais de 10 anos o magistério.

Através do questionário sobre aspectos socioeconômicos, observou-se 

que  no  grupo  experimental,  76,9%  dos  professores  pertencem  à  classe 

econômica  B1  e  23%  à  classe  B2.  Quanto  ao  grupo  controle,  84,6% dos 

professores pertencem à classe econômica B1 e 15,3% à classe B2,  como 



pode se verificar  na tabela abaixo.  Nenhum dos participantes do estudo se 

encontravam nas demais categorias (A1, A2, C, D e E).

Tabela 1. Condição socioeconômica dos sujeitos do estudo (N=26)

Grupo Experimental % Classes Grupo Controle % Classes

- A1 - A1
- A2 - A2

76,9 B1 84,6 B1
23 B2 15,3 B2
- C - C
- D - D
- E - E

Em  relação  à  Síndrome  da  Pressa,  constatou-se  que  69%  dos 

componentes  do grupo controle  (GII)  apresentaram a síndrome e  no grupo 

experimental  (GI),  apenas  15%,  não  ocorrendo  alterações  para  ambos  os 

grupos até o término da pesquisa.

Tabela 2. Resultados da análise da Síndrome da Pressa (N=26)

Síndrome 
Da Pressa

GI 
Pré-Teste

GI 
Pós-Teste

GII
 Pré-Teste

GII 
Pós-Teste

Sem Síndrome 11- (85%) 11 - (85%) 4 - (31%) 4 - (31%)

Com Síndrome 2 - (15%) 2 - (15%) 9 - (69%) 9 - (69%)

Em  relação  ao  Teste  da  Síndrome  da  Pressa,  não  houve  diferença 

significativa (p < 0.05) para o Teste Binomial para ambos os grupos.

Através do Teste de Lipp, verificou-se que, antes do início da Ginástica 

Laboral,  o  Grupo  Controle  apresentava  92%  de  indivíduos  com  nível  de 

estresse  na  fase  II  e  o  restante  não  apresentava  estresse.  No  Grupo 

Experimental  69%  dos  indivíduos  se  encontravam  na  fase  II  e  31%  dos 

restantes não apresentavam estresse.

Após o término da aplicação da Ginástica Laboral Compensatória, no 

Grupo Controle, houve um aumento do número de indivíduos que estavam na 

fase  II,  totalizando  84%,  indicando  aumento  do  nível  de  estresse.  Já  no 



Experimental, 69% dos indivíduos tiveram uma menor percepção do estresse, 

que passaram da fase II para a fase I, indicando visível redução do seu nível de 

estresse.  Portanto,  pode-se  inferir  que  a  Ginástica  Laboral  Compensatória 

contribuiu para a diminuição do nível de estresse do grupo experimental.

Tabela 3. Resultados da análise do nível de estresse dos participantes do 
estudo (N=26)

Nível
de 

Estresse
GI 

Pré-Teste
GI 

Pós-Teste
GII

 Pré-Teste
GII 

Pós-Teste

Fase 1 0 9 0 0

Fase 2 2 0 10 11

Fase 3 0 0 0 0

Sem 
Estresse 4 4 3 2

Existiu diferença significativa para o Teste Binomial com p ≤ 0,05, no 

grupo experimental  (GI),  indicando um nível  alfa de p < 0,0009.  Porém, no 

grupo controle não ocorreu diferença significativa para o teste.

Salibian  (2005)  realizou  um  estudo  para  identificar  os  principais 

resultados  e  benefícios  da  ginástica  laboral  aos  educadores  dos  Centros 

Municipais de Educação Infantil  da cidade de Curitiba – PR. Constatou-se a 

redução  de  dores  corporais,  diminuição  da  fadiga,  melhora  da  flexibilidade 

muscular  e  aumento  da  consciência  corporal  nos  participantes.  No aspecto 

psicológico, foi verificada a redução do estresse ocupacional, melhora na auto-

estima e no humor.  Em relação ao aspecto social,  foi  obtida a melhora no 

relacionamento com os colegas de trabalho. 

Os professores de Arapongas envolvidos no estudo, afirmaram que após 

a  prática  da  Ginástica  Laboral  Compensatória  (GLC)  houve  melhora  no 

relacionamento  com  os  colegas  de  trabalho,  bem  como  com  os  alunos, 

confirmando o que Salibian (2005) verificou em seu trabalho.

Após  dois  meses  de  aplicação  da  GLC,  os  professores  ficaram 

surpresos com a melhora do grau de flexibilidade que passaram a desenvolver. 



Fato que atuou na valorização da GLC e na sensação de bem estar promovida 

pela sua prática.

Martins  (2000)  também  observou  uma  melhora  significante  da 

flexibilidade  de  funcionários,  quando  implantou  um  programa  de  ginástica 

laboral compensatória na reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, 

Estado do Paraná.

O  estudo  de  Ampessan  (2001)  verificou  a  influência  da  GLC  na 

diminuição do nível  de  estresse e  dores  corporais  em professores  da  rede 

pública de ensino em Curitiba – Paraná. Constatou-se que após sessões de 10 

minutos,  aplicadas  cinco  vezes  na  semana,  houve  redução  dos  níveis  de 

estresse e de dor corporal nas seguintes regiões: pés, parte anterior e posterior 

da cabeça, cervical, torácica, peitoral e lombar.

No presente estudo, não foi verificado o nível de dor nos professores, 

mas foi relatado pelos praticantes, que através da prática da GLC ocorreu a 

percepção de tensões musculares e então, puderam realizar exercícios a fim 

de  obter  o  relaxamento  muscular  das  regiões  afetadas.  Esse  fato  é  um 

indicador positivo da melhor na percepção corporal dos participantes.

Muitos  estudos foram feitos  para  verificar  os  resultados da  Ginástica 

Laboral Compensatória, tais como o de: Kolling (1982), que verificou a redução 

da fadiga; e Rocha (1999), que estudou a influência na postura dinâmica do 

trabalhador.

No Brasil, Cañete (1995) realizou uma pesquisa com cinco empresas do 

Rio  Grande  do  Sul  e  concluiu  através  de  entrevista  com  funcionários  de 

diferentes níveis hierárquicos que a ginástica laboral reduz significativamente 

os afastamentos por doenças ocupacionais e as faltas devido aos efeitos de 

relaxamento,  descontração  e  eliminação  de  dores  que  a  ginástica  laboral 

proporciona.

Vários apontamentos em relação ao tempo de aplicação e sua relação 

com os benefícios da GLC vêm sendo estudados e analisados, de modo a 

isolar  as  Inúmeras  variáveis  que  permeiam  o  mundo  do  trabalho  e  seus 

envolvidos. Cabe ressaltar a importância da realização de novos estudos. 

Apesar de dispor de um tempo relativamente pequeno que foram os dez 

minutos, a Ginástica Laboral Compensatória representou um meio eficaz na 



promoção de qualidade de vida dos professores, pois ocorreu a redução do 

nível do estresse.

Alguns fatores limitantes do estudo indicam para o fato de não ter sido 

analisada a atividade física habitual dos participantes e a percepção subjetiva 

de esforço bem como o nível de atividades de sua vida diária (AVDs). 

CONCLUSÕES

Através  da  prática  da  Ginástica  Laboral  Compensatória  houve  maior 

conhecimento sobre os cuidados com o próprio corpo, evidenciando melhor 

percepção quanto ao cansaço e tensão muscular e aplicação de técnicas de 

relaxamento e alongamento para serem realizados nos momentos em que ela 

é percebida pelo indivíduo. Ocorreu também uma redução do nível de stress no 

grupo experimental.

Sugere-se  para  futuros  estudos  maior  período  de  intervenção  para 

avaliar  os  efeitos  que  a  Ginástica  Laboral  Compensatória  pode  trazer  aos 

professores,  no sentido de adquirir,  manter  ou melhorar  suas condições de 

saúde. Em conseqüência, aprimorar a sua qualidade de vida.
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ANEXO A
ANAMNESE

Nome:__________________________________________________________

Tempo de Profissão:_____________Disciplina:_________________________



Data de Nascimento:_______/_______/__________

Telefone residencial:______________________Celular:__________________

1. Carga Horária Semanal: (      ) 20h                     (      ) Outra_______
                                             (      ) 40h

2. Pratica atividade física? Qual?__________________________________

3. Quantas vezes por semana? __________________________________

4. Sente dores no corpo? (      ) Sim
                                           (      ) Não
                                           (      ) Às vezes

5. Normalmente faz alongamentos?  (      ) Sim
                                                                (      ) Não
                                                                (      ) Às vezes

6. No caso afirmativo, você faz com auxílio de algum profissional da saúde 
ou sozinho? ________________________________________________

7. A renda familiar é:
 (      )   Entre 2 e 3 salários mínimos
 (      )   Entre 4 e 5 salários mínimos
 (      )   Entre 5 e 10 salários mínimos

            
8. Qual é seu grau de conhecimento sobre Ginástica Laboral?

 (      )  Nenhum
      (      )  Pouco

 (      )  Razoável
      (      )  Muito

9. Você tem interesse em participar de uma sessão de Ginástica Laboral 
em sua escola, duas vezes por semana com duração de 15 minutos, no 
horário de 17:15h às 17:30h? 

      (      ) Sim
 (      ) Não

10.Você  aceitaria  participar  de  uma  pesquisa  sobre  a  influência  da 
Ginástica Laboral nos(as) professores(as)? 

      (      ) Sim
      (      ) Não

ANEXO B

Questionário  Aspectos Sócio-Econômicos - ABEP/ABIPEME  
 Critério de Classificação Econômica Brasil

 
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL



A VOLTA DE UM CRITÉRIO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO

ITENS DE POSSE
Itens Não tem 1 2 3 4 e + 
TV em cores 0 2 3 4 5 
Videocassete 0 2 2 2 2 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 2 3 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 
Empregada mensalista 0 2 4 4 4
Aspirador de pó 0 1 1 1 1
Máquina de lavar 0 1 1 1 1
Geladeira 0 2 2 2 2 
Geladeira dúplex ou freezer 0 3 3 3 3

GRAU DE INSTRUÇÃO 
Analfabeto/Primário incompleto 0
Primário completo/ Ginasial incompleto 1
Ginasial completo/Colegial incompleto 2
Colegial completo/ superior incompleto 3
Superior completo 5 

A partir desses itens e respectivas pontuações foram criados 7 segmentos, 
correspondendo ao seguinte corte na escala de pontos: 

CLASSE ECONÔMICAS E CRITÉRIO DE CORTE
CLASSES PONTOS 

A1 30 E MAIS
A2 25 A 29 
B1 21 A 24 
B2 17 - 20 
C 11 - 16 
D 6 - 10 
E 0 - 5 

OROZCO,  G.O.  GONÇALVES,  C.M.,  FRANÇA,  N.M.,  MATSUDO,  V.K.R. 
Avaliação  sócio-econômica  em escolares  de  Ilhabela:  Classificação  e  Validação  do 
teste.  In.  SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA DO ESPORTE. Anais, 
São Caetano do Sul. CELAFISCS, 1999, p. 170.

ANEXO C

Teste de Lipp (LIPP, 1994) – Nível de Estresse

Hans Selye um médico austríaco, denominou estresse o fenômeno da "síndrome 
de estar apenas doente" ou "síndrome de adaptação geral"  que envolve uma 
série de fenômenos que se apresenta ao indivíduo quando submetido a situações 



que  exijam  uma  importante  adaptação  do  organismo  para  enfrentá-las. O 
Estresse tem sido um dos maiores fatores  do risco e  da qualidade de vida. A 
pessoa estressada não se relaciona bem, não aproveita o seu potencial e não tem 
liberdade para amar, além de desmotivado corre risco de doenças graves e fatais. 
Sua evolução se dá em três fases: 

ALERTA, RESISTÊNCIA E EXAUSTÃO.

 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:

1. ( ) Mãos e/ou pés frios

2. ( ) Boca Seca 

3. ( ) Nó ou dor no estômago

4. ( ) Aumento de sudorese (muito suor)

5. ( ) Tensão muscular (dores nas costas, pescoço, ombros)

6. ( ) Aperto na mandíbula/ranger de dentes, ou roer unhas ou ponta de 
caneta

7. ( ) Diarréia passageira

8. ( ) Insônia, dificuldade de dormir

9. ( ) Taquicardia (batimentos acelerados do coração)

10. ( ) Respiração ofegante, entrecortada

11. ( ) Hipertensão súbita e passageira (pressão alta súbita e passageira)

12. ( ) Mudança de apetite (comer bastante ou Ter falta de apetite)

13. ( ) Aumento súbito de motivação

14. ( ) Entusiasmo súbito

15. ( ) Vontade súbita de iniciar novos projetos

       Escreva aqui o TOTAL de itens assinalados

ALERTA –> Na ocorrência de 7 (SETE) ou mais itens na FASE I 

Fase II – Resistência (luta) 

 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:

1. ( ) Problemas com a memória, esquecimentos

2. ( ) Mal-estar generalizado, sem causa específica

3. ( ) Formigamento nas extremidades (pés ou mãos)

4. ( ) Sensação de desgaste físico constante

5. ( ) Mudança de apetite

6. ( ) Aparecimento de problemas dermatológicos (pele)

7. ( ) Hipertensão arterial (pressão alta)

8. ( ) Cansaço Constante

9. ( ) Aparecimento de gastrite prolongada (queimação no estômago, 
azia)

10. ( ) Tontura, sensação de estar flutuando

11. ( ) Sensibilidade emotiva excessiva, emociona-se por qualquer coisa

12. ( ) Dúvidas quanto a si próprio

13. ( ) Pensamento constante sobre um só assunto

14. ( ) Irritabilidade excessiva

15. ( ) Diminuição da libido (desejo sexual diminuído)

        Escreva qui o TOTAL de itens assinalados 

RESISTÊNCIA –> 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:



1. ( ) Diarréias freqüentes

2. ( ) Dificuldades Sexuais

3. ( ) Formigamento nas extremidades (mãos e pés)

4. ( ) Insônia

5. ( ) Tiques nervosos

6. ( ) Hipertensão arterial confirmada

7. ( ) Problemas dermatológicos prolongados (pele)

8. ( ) Mudança extrema de apetite

9. ( ) Taquicardia (batimento acelerado do coração)

10. ( ) Tontura freqüente

11. ( ) Úlcera

12. ( ) Impossibilidade de Trabalhar

13. ( ) Pesadelos

14. ( ) Sensação de incompetência em todas as áreas

15. ( ) Vontade de fugir de tudo

16. ( ) Apatia, vontade de nada fazer, depressão ou raiva prolongada

17. ( ) Cansaço excessivo

18. ( ) Pensamento constante sobre um mesmo assunto

19. ( ) Irritabilidade sem causa aparente

20. ( ) Angústia ou ansiedade diária

21. ( ) Hipersensibilidade emotiva

22. ( ) Perda do senso de humor

       Escreva aqui o TOTAL de itens assinalados

EXAUSTÃO –> Na ocorrência de 9 (nove) ou mais itens na FASE III 

Avaliação:  Estes  são  os  sintomas  mais  freqüentemente  encontrados,  o  que não 
exclui a possibilidade de outros estarem presentes ou de algum deles indicar uma 
outra síndrome ou doença orgânica.

ALERTA –> Na ocorrência de 7 (SETE) ou mais itens na FASE I
RESISTÊNCIA –> Na ocorrência de 4 (quatro) ou mais dos itens na FASE II

EXAUSTÃO –> Na ocorrência de 9 (nove) ou mais itens na FASE III
Procure um especialista médico, psicanalista etc. para orientá-lo.



ANEXO D

TESTE DA SÍNDROME DA PRESSA

(SEIWERT, 2004)



1.  Muitas vezes dirijo pelo menos a dez quilômetros por hora mais depressa 

que o permitido. (     )

2. Interrompo outros e/ou concluo suas frases. (     )

3. Em reuniões, fico impaciente quando alguém se afasta do assunto. (     )

4. Tenho dificuldade de respeitar pessoas que quase sempre se atrasam. (     )

5. Apresso-me para ser sempre um dos primeiros nas filas mesmo quando isso 

é desnecessário (por exemplo, desembarcar primeiro de um avião, pois mais 

longa será a espera pela bagagem). (     )

6. Quando estou numa loja ou num restaurante, fico impaciente e me queixo, 

ou até vou embora se o atendimento demorar mais que alguns minutos; para 

mim, tempo é dinheiro. (     )

7. Geralmente considero aqueles que falam, agem ou decidem devagar como 

sendo menos capazes; admiro as pessoas que conseguem acompanhar meu 

ritmo acelerado! Orgulho-me de minha rapidez, eficácia e pontualidade. (     )

8. Considero o “não fazer nada” um tremendo desperdício de tempo. (     )

9. Orgulho-me de ter tudo pronto dentro dos prazos e deixaria de melhorar um 

produto se isso significasse um atraso. (     )

10. Geralmente incito meus filhos e meu/minha parceiro/a a se apressarem. 

(     )

Avaliação:



 0 a 3 pontos:  Você apresenta todas as condições de assumir encargos de 

maneira saudável e adota a máxima: “a força está na tranqüilidade”.

4 a 6 pontos:  Você vive numa zona de perigo, empenhe-se em adotar um 

equilíbrio  maior  entre  situações  estressantes  e  correspondentes  programas 

compensatórios (descanso, descontração, atividade física).

7 ou mais pontos: Você está com a doença da pressa em nível preocupante. 

É necessário diminuir o seu ritmo de vida.
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