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A relação entre o ambiente psicossocial e o risco de doença cardiovascular 
tem atraído considerável atenção nos últimos anos. A combinação entre a 
evolução tecnológica, com a introdução de modernos processos de micro-
eletrônica, informatização, automação e robotização, e os novos modelos de 
gestão, têm sido responsabilizados pela repercussão adversa na organização do 
trabalho, tendo como conseqüência o aumento 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 proporcionado 
pela redução da carga física dos trabalhadores, aumentam a carga psíquica e 
cognitiva e o desgaste no trabalho (DANTAS, MENDES, ARAÚJO, 2004). 

Estudos recentes reforçam uma associação significativa entre o estresse e 
a mortalidade ou morbidade cardiovascular. Em setembro de 2004, foi publicado 
na revista Lancet, o Interheart study, um estudo do tipo caso-controle envolvendo 
24.767 pessoas em 52 países. Os autores constataram que no grupo submetido 
ao estresse permanente no trabalho, o risco relativo de infarto do miocárdio foi 
2,14 vezes maior do que no grupo controle (ROSENGREN, HAWKEN, OUNPUU 
et al, 2004). Outro estudo publicado no British Medical Journal sob o título 
“Organisational downsizing and mortality”, os autores investigaram a mortalidade 
por doenças cardiovasculares em empresas do setor público que passaram por 
processos de reestruturação administrativa com redução de pessoal. Constataram 
que a mortalidade por doenças cardiovasculares nos empregados remanescentes 
foi duas vezes maior nas empresas cujo processo de reestruturação envolveu 
redução de pessoal (downsizing) acima de 18% em comparação com as 
empresas que não tiveram redução de pessoal (VAHTERA, KIVIMÄKI, PENTTI et 
al. 2004) 

O Job strain model, proposto por Karasek (1979), foi desenvolvido para  
investigar ambientes nos quais os fatores psicossociais, resultantes da sofisticada 
relação das tomadas de decisões no complexo contexto da organização social do 
trabalho, agem como estressores crônicos e produzem impacto e limitações 
importantes no comportamento individual dos trabalhadores.  

De acordo com o modelo, há uma interação entre alta demanda psicológica 
e baixo grau de controle sobre a própria atividade no trabalho caracterizando o 
trabalho de alto desgaste. A partir da realização de estudos utilizando o modelo 
bidimensional, tornou-se evidente que ele não era capaz de explicar todas as 
situações detectadas. Por isso, um terceiro componente, o suporte social no 
trabalho foi incorporado ao modelo original. O suporte social, isto é, a 
sociabilidade dentro do local de trabalho envolvendo o apoio da gerência, 
supervisão e colegas de trabalho, atua como um fator protetor. Essa proteção 
depende do grau de integração social e confiança entre os colegas de trabalho e 
supervisores, isto é, o suporte sócio-emocional.  O baixo suporte social no 



trabalho intensifica o risco associado ao trabalho de alto desgaste. Esta é, 
hipoteticamente, a pior situação prevista pelo modelo tridimensional (JOHNSON & 
HALL, 1988; KARASEK & THEORELL, 1990; KARASEK & THEORELL, 2000;).  

O Job Strain Model tem sido empregado, principalmente, em estudos de 
doenças cardiovasculares e seus fatores de risco, mas o modelo também foi 
aplicado na investigação de: depressão, fatiga, exaustão, insatisfação no trabalho, 
insônia, ansiedade, sintomas cervicobraquiais, uso de analgésicos e 
tranqüilizantes, absentismo no trabalho, suicídios, alcoolismo, doenças 
psiquiátricas e gastrointestinais, acidentes de trânsito, câncer, acidentes do 
trabalho e mortalidade geral. Esses estudos mostram claramente que o trabalho 
de alto desgaste influencia a saúde e a qualidade de vida de várias maneiras e 
que nenhuma delas parece ser benéfica (KRISTENSEN, 1995).  

A introdução do Job strain model na investigação da relação entre o 
trabalho e as doenças cardiovasculares mostrou evidente correlação entre as 
condições adversas no trabalho, especialmente o baixo nível de controle sobre o 
próprio trabalho, e a doença coronariana. Vários estudos mostraram uma relação 
significativa entre a pressão arterial durante a atividade no local de trabalho e o 
desgaste no trabalho: a combinação de alta demanda e baixo controle sobre o 
próprio trabalho parece ser de particular relevância, estando significativamente 
relacionada com a hipertensão arterial (SCHNALL et al., 1990). 

Muitos estudos foram realizados para investigar a relação entre a pressão 
arterial, as demandas psicológicas e o nível de controle sobre o próprio trabalho. 
Em geral, os estudos que utilizaram a monitorização ambulatorial da pressão 
arterial durante a atividade de trabalho mostraram uma correlação significativa 
com o desgaste no trabalho. Schnall, Landsbergis & Baker (1994) encontraram 
cinco entre nove estudos com resultados significativos e todos os nove estudos 
mostraram tendência positiva para a relação entre o desgaste no trabalho e a 
hipertensão arterial. Porém, a medida da pressão arterial de maneira convencional 
não mostrou relação consistente (THEORELL & KARASEK,1996; DANTAS, 
MENDES, ARAÚJO, 2004).  

Em geral, estudos da relação entre o desgaste no trabalho e a doença 
coronariana mostraram resultados muito mais consistentes do que os estudos de 
desgaste no trabalho relacionados aos fatores de risco coronariano. Schnall, 
Landsbergis, Baker (1994) não encontraram relação significativa entre o desgaste 
no trabalho e o colesterol sérico em três estudos; dois entre quatro estudos 
mostraram associação significativa entre o desgaste no trabalho e o fumo. Os 
achados relativos aos fatores de risco podem simplesmente indicar que os 
mecanismos subjacentes à associação entre o desgaste no trabalho e a doença 
coronariana são mediados por outras vias fisiológicas além dos fatores de risco 
cardiovascular convencionais (KARASEK & THEORELL,1990). 

Um estudo caso-controle sueco, envolvendo 10.008 casos de um primeiro 
infarto do miocárdio e 28.448 controles, encontrou associação entre o aumento da 



incidência de infarto do miocárdio e o baixo nível de controle sobre o próprio 
trabalho, em ambos os sexos. Nos homens, o aumento da incidência de infarto do 
miocárdio foi observado primariamente na combinação do trabalho de alto 
desgaste e baixo suporte social. (HAMMAR, ALFREDSSON, JOHNSON, 1998). O 
trabalho de alto desgaste provou ser um fator preditivo do risco de doença 
cardiovascular mais forte para operários do que para os executivos (THEORELL & 
KARASEK,1996). As interações sinérgicas entre as demandas psicológicas e o 
grau de controle foram observadas somente em uma minoria dos estudos 
(JOHNSON & HALL, 1988), ao passo que, na maioria deles foram encontradas as 
interações aditivas. Os resultados produzidos nas investigações de demanda-
controle e doenças cardiovasculares, em geral, apontam associação mais forte 
com o controle do trabalhador sobre o próprio trabalho do que com a demanda. 
Tais evidências têm fortalecido a relevância do controle sobre o próprio trabalho 
para a saúde dos trabalhadores (ARAÚJO, 2000). Não há nenhuma dúvida, 
entretanto, que o uso das duas dimensões juntas forneceu as melhores predições 
do que qualquer uma delas isoladas. 

A carga de trabalho aumenta quando a flexibilidade da organização de 
trabalho e as alternativas operatórias frente à variabilidade das situações de 
trabalho diminuem.  Portanto, podemos recomendar que entre as estratégias de 
Promoção da Saúde no Trabalho com o objetivo de reduzir a carga de trabalho e o 
desgaste da saúde do trabalhador, está a necessidade de tornar mais flexível a 
organização do trabalho, isto é: 

• permitir a ampliação das “margens de manobra” e a adaptação aos modos 
operatórios dos trabalhadores;  

• aumentar o controle sobre o próprio trabalho. Isto implica oferecer condições 
para que o trabalhador possa: desenvolver habilidades especiais; aplicar a sua 
criatividade; aprender coisas novas; diversificar suas tarefas; ampliar sua 
capacidade decisória e autonomia para tomar decisões sobre o próprio 
trabalho; e influenciar no grupo de trabalho.  

• regular as demandas psicológicas que estão relacionadas às exigências 
psicológicas a que o trabalhador é submetido na execução das suas tarefas:  

o trabalho excessivo; as demandas conflitantes; o ritmo excessivo e a alta 
complexidade do trabalho; o tempo insuficiente para a execução das tarefas;  

o nível de concentração requerido; a freqüência de interrupção das tarefas;  

e a dependência de atividades realizadas por terceiros.   

Torna-se necessário estabelecer políticas de real valorização e 
reconhecimento dos trabalhadores, priorização das relações assertivas no 
trabalho caracterizadas pela liberdade de expressão das idéias sem 
constrangimentos, desqualificações, repreensões ou retaliações e proporcionando 



a oportunidade para o diálogo e o reconhecimento da autoria das contribuições 
efetivas.  

As condições ambientais 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 biológica e as condições 
ergonômicas podem atuar sinergicamente com uma organização do trabalho 
autoritária e inflexível, intensificando a carga de trabalho e provocando o desgaste 
do trabalhador. 

É necessário que as empresas adotem processos de gestão capazes de 
conciliar a produtividade com a redução da insegurança no emprego e, ao mesmo 
tempo, estabelecer diretrizes para aumentar o suporte social provenientes da 
gerência, da supervisão e dos colegas de trabalho. 
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