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Desgaste 
no trabalho

JULIZAR DANTAS *
Médico, especialista em cardiologia 

e medicina do trabalho

A combinação entre a evolução tecnológica,
com a introdução de modernos processos de mi-
croeletrônica, informatização, automação e robo-
tização, e os novos modelos de gestão, tem sido
responsabilizada pela repercussão adversa na or-
ganização do trabalho. A conseqüência é o au-
mento de exigências cognitivas, do ritmo e das
responsabilidades no trabalho, tornando-o mais
complexo e intenso. Essas repercussões sobre a
organização do trabalho, apesar do benefício pro-
porcionado pela redução da carga física obtida
pelos trabalhadores, aumentam a carga psíquica
e cognitiva e o desgaste no trabalho, prejudican-
do a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores.

Estudos recentes reforçam uma associação
significativa entre o estresse e a mortalidade ou
morbidade cardiovascular. No Interheart Study,
publicado pelo Lancet, em 2004, o grupo de pes-
soas submetidas ao estresse permanente no tra-
balho apresentou o risco relativo de infarto do
miocárdio 2,14 vezes maior do que no grupo
controle. No Organizational downsizing and
mortality, estudo publicado no British Medical
Journal, em 2004, constatou-se que a mortalida-
de por doenças cardiovasculares, nos emprega-
dos remanescentes da reestruturação, foi duas
vezes maior nas empresas cujo processo envol-
veu redução de pessoal (downsizing), acima de
18% em comparação com as empresas que não
tiveram redução de pessoal.

Para investigar ambientes ocupacionais nos
quais os fatores psicossociais agem como estres-
sores crônicos e produzem impacto importante
no comportamento individual dos trabalhadores
foi proposto por Robert Karasek um novo mode-
lo de abordagem denominado Job strain model.
O modelo prediz que os riscos para a saúde física
e mental estão associados ao trabalho de alto des-

gaste, caracteri-
zado pela intera-
ção entre alta de-
manda psicoló-
gica, baixo grau
de controle so-
bre o próprio tra-
balho e baixo su-
porte social for-
necido pela ge-
rência, supervi-
são e pela equipe
de trabalho.

O modelo
tem sido empre-
gado, principal-
mente, em estu-
dos de doenças
cardiovascula-
res e seus fato-
res de risco e na
investigação da

saúde mental e doenças psicossomáticas e tem
mostrado evidente correlação entre o desgaste
no trabalho com a hipertensão arterial e doen-
ça coronariana.

Sabemos que a carga de trabalho aumenta
quando a flexibilidade da organização de traba-
lho e as alternativas operatórias frente à variabili-
dade das situações de trabalho diminuem.

Portanto, podemos recomendar como estra-
tégia de promoção da saúde e qualidade de vida
no trabalho, com o objetivo de reduzir a carga de
trabalho e o desgaste da saúde do trabalhador: 1)
permitir a ampliação das “margens de manobra”
e respeitar o modo operatório dos trabalhadores;
2) aumentar o controle sobre o próprio trabalho,
oferecendo condições para que o trabalhador
possa desenvolver habilidades especiais, aplicar a
sua criatividade, aprender coisas novas, diversifi-
car tarefas, ampliar sua capacidade decisória e au-
tonomia para tomar decisões sobre o próprio tra-
balho e influenciar no grupo de trabalho; 3) regu-
lar as demandas relacionadas às exigências psi-
cológicas a que o trabalhador é submetido na
execução das suas tarefas, gerenciando o traba-
lho excessivo, as situações conflitantes, o ritmo
excessivo e a alta complexidade do trabalho, o
tempo insuficiente para a execução das tarefas, a
freqüência de interrupções e a dependência de
atividades de terceiros. 

Torna-se necessário que as empresas estabele-
çam políticas de real valorização e reconhecimen-
to dos trabalhadores, priorizando as relações as-
sertivas no trabalho e proporcionando a oportu-
nidade para o diálogo e o reconhecimento da au-
toria das contribuições efetivas. As condições am-
bientais adversas no local de trabalho também
contribuem para aumentar a carga de trabalho.
Os riscos ambientais de natureza física (calor, frio,
vibrações, ruído, entre outros), química e biológi-
ca e as condições ergonômicas podem atuar em
sinergia com uma organização do trabalho auto-
ritária e inflexível, intensificando a carga de tra-
balho e provocando o desgaste do trabalhador.

Finalmente, é necessário que as empresas ado-
tem processos de gestão capazes de conciliar a pro-
dutividade com a redução da insegurança no em-
prego e, ao mesmo tempo, estabelecer diretrizes
para aumentar o suporte social provenientes da
gerência, da supervisão e dos colegas de trabalho.

�� Contato: julizardantas@petrobras.com.br

FIQUE LIGADO

OPORTUNIDADES

FALAR EM PÚBLICO
A Marketing 500 ministra dias 27, 28
e 29 deste mês, das 19h às 23h, o
curso como falar em público. Será
realizado no Palácio das Artes, tendo
como instrutor Paulo Antônio
Almeida. Informações e inscrições:
(31) 3461-4301 ou no site
www.marketing500.com.br.

ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO
A Prestarh Recursos Humanos
promove dias 27 e 28 o curso
administração do tempo e reuniões
produtivas, com o objetivo de
otimizar o uso do tempo e o das
pessoas. O instrutor será o consultor
João Bosco Castro Araújo.
Informações e inscrições: 
(31) 3465-3200 ou pelo e-mail
treinamento@prestarh.com.br.

CARGOS E SALÁRIOS
A Consultar Gestão de Pessoas realiza
em julho os cursos de cargos e
salários, orientação profissional,
avaliação psicológica para seleção,
PMK, dinâmica de grupo, entrevista
por competências, analista de
treinamento, recrutamento e 
seleção. Informações e inscrições: 
(31) 3241-7226 ou no site
www.consultargp.com.br.

GESTÃO POR COMPETÊNCIA
A Agah Re-Cursos ministra este mês
os cursos gestão por competências,
com início amanhã; técnicas de
dinâmica de grupo, a partir de 
terça-feira; técnicas de avaliação de
desempenho, a partir do dia 27 e
preposto também com início dia 27.
Informações e inscrições: 
(31) 3282-4416. 

AUDITEC 2006
A Qualypró realiza dia 28, em Belo
Horizonte, o workshop Auditec 
2006, diretrizes recomendadas 
pela ISO e pelo IAF para melhoria 
do desempenho de auditores.
Informações e inscrições: (31)3391-7646

ORATÓRIA
O administrador Frederico Ribeiro
Filho e a psicóloga Mirtes Chaves
Lacerda Ribeiro realizarão o curso
apresentações em público, de
quinta-feira a domingo. O

treinamento possibilita aos
participantes o desenvolvimento de
suas habilidades de se expressarem
diante de outras pessoas.
Informações e inscrições: 
(31) 9102-8501 e 3086-3775 
ou no site www.fred.adm.br.

SUPERMERCADO
A Associação Mineira de
Supermercados está com vários
cursos programados para este mês:
curso básico de padaria e confeitaria;
aperfeiçoamento em padaria e
confeitaria; eficácia em degustação;
operadores de caixa: procedimentos,
desafios e formação técnica;
cartazista. Informações e inscrições:
(31) 2122-0500/0504 ou no site
www.amis.org.br.

GESTOR EM COACH
A PAT Consultoria e Treinamento
promove este mês os cursos de
desenvolvimento em liderança –
gestor em coach – construindo a
auto-estima e a autoconfiança,
facilitador em arte terapia e contos
de fadas, competência para gestão de
pessoas, recrutamento e seleção,
gestão por competência, bateria
geral de testes psicológicos, Zulliger,
palográfico, PMK, grafologia e
analista de treinamento. Informações
e inscrições: (31) 3282-7822 ou no
site www.patpsicologia.com.br.

LIDERANÇA EFICAZ
A consutora em desenvolvimento
humano e de empresas Vera
Venâncio ministra este mês 
os cursos de excelência na
comunicação/programação
neurolingüística, oratória – fale bem
com eficiência e segurança, liderança
eficaz. Informações e inscrições: 

(31) 3422-0236 ou no site
www.falarbem.com.

GRAFOLOGIA
A CLL Consultoria e Aprimoramento
Profissional ministra este mês os
cursos de gestão de relacionamento
com o cliente, propaganda &
marketing PMK, recrutamento e
seleção, grafologia, formando líderes,
dinâmica de grupo, entrevista
baseada em competências, testes
psicológicos e gestão por
competência. Informações e
inscrições: (31) 3378-0675 ou pelo
e-mail cllrh@cllrh.com.br.

AUTO-ESTIMA
A psicóloga Virgínia Cruz ministra este
mês o curso construindo a auto-estima
e a autoconfiança, com o objetivo de
permitir que as pessoas aprendam a
gostar de si mesmas. Informações: 
(31) 3332-2364 ou pelo e-mail
psicologiacursos@yahoo.com.br. 

FLUXO DE CAIXA
A LC CURSOS promove cursos de
organização, compras e estoque,
faturamento, contas a pagar/receber,
fluxo de caixa, movimento bancário,
centros de custo. Informações e
inscrições: (31) 3421-1721 ou no site
www.lcadministrativos.com.br.

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA
A Câmara Brasil Alemanha realiza o
curso inteligência competitiva no
mercado globalizado. Será na terça-
feira. Informações e inscrições: 
(31) 3213-1636 ou pelo e-mail
ahkinfo@uai.com.br.

TÉCNICA DE VENDAS
A Looping Consultoria promove os
cursos de técnicas de vendas, jogos e
dinâmicas de grupo, gestão de pessoas
até julho. Informações e inscrições: 
(31) 3344-9767 ou pelo e-mail
looping@loopingconsultoria.com.br.

RECRUTAMENTO
O Sette Serviço de Treinamento e
Terapia Especializada promove os
cursos de orientação profissional,
palográfico, recrutamento e seleção 
e Zulliguer para estudantes e
profissionais de psicologia.
Informações (31) 9971-9975.

CIEE/MG
Rua Célio de Castro, 79, 
bairro Floresta
Das 8h30 às 16h

ENGENHARIA CIVIL
Estudantes do 6º ao 9º 
período; sexo masculino; 
uma vaga e oito horas diárias.

ARQUITETURA
Estudantes do 2º ao 
7º período; sexo masculino; 
uma vaga e seis horas diárias.

DIREITO
Estudantes a partir do 
7º período; sexo masculino; 
uma vaga e oito horas diárias.

ADMINISTRAÇÃO
Estudantes do 1º ao 4º período;
sexo: masculino/feminino; 
uma vaga e oito horas diárias.

TÉCNICA EM INFORMÁTICA
Estudantes do 3º ano; 
sexo: masculino/feminino; 
uma vaga e seis horas diárias.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Estudantes do 1º e 2º ano; 
sexo feminino; uma vaga 
e seis horas diárias.

ESTAGIONET
www.estagionet.com.br

MARKETING/RELAÇÕES PÚBLICAS/
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Estudantes de qualquer período;
sexo feminino; uma vaga e sete
horas diárias.

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS/
RELAÇÕES PÚBLICAS
Estudantes de qualquer período;
sexo masculino/feminino; uma
vaga e nove horas diárias.

COMUNICAÇÃO INTEGRADA
Estudantes de qualquer 
período; sexo feminino; 
uma vaga e 10 horas diárias.

DIREITO
Estudantes de qualquer 
período; sexo masculino/feminino;
uma vaga e 10 horas diárias.

�� TRABALHO DE FÉRIAS

A CI – Central de Intercâmbio oferece aos
jovens entre 18 e 28 anos a oportunidade
de aprimorar o inglês, conhecer a cultura
de um outro país e ser remunerado pelos
serviços prestados. Trata-se do programa
Trabalho de férias nos Estados Unidos. O
valor mínimo a ser recebido por hora é
em torno de US$ 5, sendo que a carga
horária de trabalho semanal é entre 20 e
50 horas. Para participar é necessário que
o estudante se dirija à CI (Em Belo
Horizonte a loja é na Rua Raul Pompéia,
111, bairro São Pedro), faça um teste de
inglês e se inscreva no programa. Depois, 
é só participar das Feiras de
Recrutamento, na quais executivos
americanos estarão presentes para
selecionar e escolher os profissionais que
trabalharão em suas empresas. As feiras
serão realizadas em Belo Horizonte (13 de
agosto), São Paulo, Campinas, Brasília e
Porto Alegre. As vagas são para trabalhar
em cassinos, restaurantes fast-food, hotéis
e na Universal Studios, em Orlando, entre
outros locais. Informações: (31) 3284-1820 
ou no site www.ci.com.br.

�� CONCURSO PÚBLICO

Começam amanhã as inscrições para o
concurso público que vai preencher 15
vagas de promotor de Justiça substituto
dos quadros do Ministério Público do
Estado do Tocantins (MP-TO). Podem
concorrer bacharéis em direito com pelo
menos três anos de atividade jurídica
comprovada. O salário é de R$ 18.009,75. O
processo seletivo é organizado pelo Centro
de Seleção e de Promoção de Eventos da
Universidade de Brasília. As inscrições
poderão ser feitas até as 23h59 do dia 2 
de julho, apenas pela internet, no site
www.cespe.unb.br/concursos/mptoprom
2006/. O MP-TO também recebe
inscrições até dia 25 para preencher 
255 vagas de servidores, 
com salários de R$ 449 a R$ 2.450.

�� PROFESSOR

O Cefet-MG vai realizar concurso público
destinado a preencher vagas de professor
de magistério de ensino superior. As
inscrições para ciências humanas/sociais
aplicadas e ciências exatas/engenharias
podem ser feitas até as 21h de hoje. Já as
inscrições para a área de química
terminam na terça-feira. Interessados
devem se inscrever no site
www.cefetmg.br. Para participação no
concurso é exigida a titulação mínima de
doutor. A remuneração inicial da Classe
Adjunto I para carreira de magistério
ensino superior, em regime de Dedicação

Exclusiva (DE), é de R$ 5.040,22 para
titulação de doutor.

�� PROGRAMA DE TRAINEES

A Ernst & Young recebe até hoje, no site
www.ey.com/global/content.nsf/Brazil,
inscrições para o Programa de Trainees
2006. Podem participar profissionais de
todo o país. São 350 vagas, para estudantes
a partir do 3º ano de faculdade ou
profissionais formados há dois anos nas
áreas de administração de empresas,
ciência da computação, ciências contábeis,
direito, economia, engenharia, estatística
e matemática. 

�� RECRUTAMENTO

O McDonald’s está recrutando 80
funcionários em Belo Horizonte para o
cargo de atendente. Podem concorrer
candidatos de ambos os sexos, com idade
entre 16 e 22 anos, sem experiência
anterior, para trabalhar na loja Assembléia,
na Rua Matias Cardoso, 26, bairro Santo
Agostinho. A loja, que encontra-se fechada
no momento e era operada por
franqueado, foi recomprada pelo
McDonald’s e tem previsão de ser reaberta
entre o fim de julho e princípio de agosto.
Os candidatos devem comparecer à loja
McDonald’s da Rua Rio de Janeiro, 960,
Centro, para entrega de currículos e
preenchimento de fichas. Os concorrentes
às vagas deverão apresentar declaração
escolar confirmando que estão cursando
ou já concluíram o segundo grau,
comprovante de residência, carteira de
identidade, CPF, carteira profissional,
certidão de nascimento, certificado de
reservista, título de eleitor e três fotos 3 x 4.

�� ATUAÇÃO NO EXTERIOR

A Foreign Language Service promove o
Programa  de Trabalho H2B para pessoas
entre 18 e 38 anos, com o nível de inglês
intermediário e ensino médio completo.
Com duração de 10 meses, a partir de 1º de

outubro, o trabalho será num resort em
Orlando, na Flórida, por um salário a partir
de US$ 8 a hora. Inscrições e seleção: Rua
Fernandes Tourinho, 602/301, Savassi.
Agendamento de entrevista: (31) 3227-7256
ou 3227-0225. O empregador estará no
Brasil entrevistando os inscritos em
meados de julho. 

�� AU PAIR

A Cultural Care recebe inscrições para Au
Pair nos Estados Unidos. Para participar,
basta ter entre 18 e 26 anos, ensino médio
completo, carteira de habilitação, nível
intermediário de inglês e 200 horas de
experiência com crianças. Dia 28, às 19h, 
a organização promoverá uma palestra
gratuita em Belo Horizonte (Rua
Gonçalves Dias, 880, bairro Funcionários),
para apresentar os programas de 
Au Pair para mulheres. Informações: 
0800 -7079353 ou no site www.ef.com.

�� EMPREGO TEMPORÁRIO

o Ibope abriu quase 900 oportunidades de
emprego temporário em todo o país. As
vagas serão distribuídas entre as cidades de
Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza,
Recife e Brasília. A maioria das chances
abertas destina-se ao cargo de entrevistador,
mas também serão oferecidas vagas para
digitadores e codificadores (neste caso,
apenas em São Paulo). O processo seletivo
para preenchimento das vagas do Ibope está
inteiramente a cargo da Tradição Recursos
Humanos. Assim, os interessados devem
dirigir-se à unidade da empresa mais
próxima de suas residências (são 13
endereços diferentes), a fim de
preencherem uma ficha. 

�� VAGAS DE ESTÁGIO

A operadora de telefonia móvel Claro
recebe inscrições até julho para o
preenchimento de vagas de estágio.
Embora ainda não tenha definido o
número de oportunidades, a empresa
informa que as vagas deverão ser abertas
em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro,
Campinas, Bahia, Sergipe, Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, além de outras
cidades das regiões Centro-Oeste e
Nordeste. O Programa de Estágio da Claro 
é destinado a estudantes, matriculados a
partir do penúltimo ano, em cursos nos
níveis técnicos e superior, em várias áreas
de formação acadêmica, desde que tenham
vínculo direto com a área de atuação da
operadora. Os interessados poderão 
enviar currículos para o e-mail
cv.estagiario.mg@claro.com.br. 

Torna-se
necessário que

as empresas
estabeleçam

políticas de real
valorização e

reconhecimento
dos

trabalhadores


