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Resumo 

Estudos mostram que as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte na 

maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil, tais doenças, 

representadas principalmente pela doença cerebrovascular (isquêmica ou hemorrágica) e o 

infarto agudo do miocárdio, passaram a liderar os coeficientes gerais de mortalidade a partir 

da década de 60, assumindo o posto antes ocupado pelas doenças de natureza infecto 

contagiosa. Atualmente as doenças cardiovasculares contribuem com cerca de um terço de 

todas as mortes, segundo as estatísticas do Ministério da Saúde. Uma condição básica para a 

sobrevivência do ser humano é a manutenção de um nível adequado de pressão arterial que 

seja capaz de nutrir os tecidos em condições, que variam desde o sono ou repouso, até o 

exercício físico, trabalho ou situações de estresse.  Os principais fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares são aqueles adquiridos com passar do tempo e estão relacionados 

com os hábitos da vida. Segundo as tarefas e situações de trabalho, as exigências físicas 

podem ser divididas em esforços dinâmicos, que são os deslocamentos, transportem de 

cargas e outras ações do trabalho sendo observadas e numeradas conforme sua freqüência, 

duração, amplitude e expressão de forças exigidas, e em esforços estatísticos, que 

correspondem às posturas adotadas para a realização das atividades sendo avaliadas 

conforme as condições do posto de trabalho e questões organizacionais da tarefa. A 

investigação aplicou-se na aferição de pressão arterial e freqüência cardíaca em 12 (doze) 

funcionários normotensos do sexo masculino e feminino, adultos e trabalhadores de uma 

indústria de metalúrgica situada no pólo Industrial de Manaus. Sendo 06 (seis) do setor 

administrativo e 06 (seis) do setor de produção. Os resultados obtidos para as alterações 

cardiovasculares provocadas pelo estresse no ambiente de trabalho permitem concluir que se 

faz necessário os gestores da empresa em providenciar medidas preventivas principalmente 

aos etilistas em relação às doenças que podem vir a ocorrer, pois tal como se indicou na 

teoria, o etilismo eleva a pressão arterial e a variabilidade pressórica aumenta a prevalência 

de hipertensão, o álcool é fator de risco para acidente vascular encefálico, além de ser uma 

das causas de resistência a terapêutica anti-hipertensiva. O setor de produção provoca mais 

estresse em comparação ao setor administrativo, devido às condições impróprias quanto ao 

ambiente térmico, sonoro, luminoso e por fim as exigências físicas. Os dados revelam a 

necessidade de maiores pesquisas, pois a mesma foi representada por apenas uma das 

empresas que compõem o Pólo Industrial de Manaus – PIM. 

Palavras - chaves: Estresse, alterações cardiovasculares, trabalhadores. 

 

1. Introdução 

Estudos e pesquisas mostram que as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de 

morte na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. No Brasil, tais doenças, 

mailto:carol.oliveiralopes@hotmail.com


2 
 

representadas principalmente pela doença cerebrovascular (isquêmica ou hemorrágica) e o 

infarto agudo do miocárdio, passaram a liderar os coeficientes gerais de mortalidade a partir 

da década de 60, assumindo o posto antes ocupado pelas doenças de natureza infecto 

contagiosa. Atualmente as doenças cardiovasculares contribuem com cerca de um terço de 

todas as mortes, segundo as estatísticas do Ministério da Saúde.  

Além disso, a mortalidade de origem cardiovascular contribui com mais de 50% das mortes se 

considerarmos a faixa etária que vai de 35 a 55 anos, período esse que, em geral, os 

indivíduos apresentam a maior contribuição social relacionado ao seu desempenho no 

trabalho. Uma condição básica para a sobrevivência do ser humano é a manutenção de um 

nível adequado de pressão arterial que seja capaz de nutrir os tecidos em condições, que 

variam desde o sono ou repouso, até o exercício físico, trabalho ou situações de estresse.  

Pode-se deduzir que são múltiplos os fatores que podem interferir nas alterações 

cardiovasculares de um trabalhador, incluindo-se dois aspectos importantes que são objetivo 

(carga horária de trabalho, fatores ambientais, produtividade, atividades empregadas) e 

subjetivos (estresses, condições de saúde).  

O setor industrial possui um ritmo de trabalho acelerado com intenções de alta produtividade 

imposta pela realidade competitiva do mercado atual, ficando o indivíduo suscetível a 

condições de trabalho estressante podendo acarretar um aumento persistente e significativo da 

Pressão Arterial (P.A) e Freqüência Cardíaca (F.C), induzindo ao quadro hipertensivo grave.  

As condições de quem conduz o trabalho com deficiência em um ambiente luminoso, térmico 

e sonoro pode ter uma influência grave no desempenho do trabalhador podendo ser apontado 

como uma possível causa nas alterações cardiovasculares. Os principais fatores de risco para 

as doenças cardiovasculares são aqueles que são adquiridos com passar do tempo onde estão 

relacionados com os hábitos da vida, a exemplo desta temos o tabagismo onde associados 

como estresse contribui para alterações cardiovasculares. 

De acordo com SIMÃO, M (2002), foi constatado que o fumo provoca maiores variações 

pressóricas e de FC, em função de maior estimulação simpática e redução na sensibilidade 

baroceptora, crônica e agudamente. O presente estudo tem como objetivo analisar o 

comportamento da variação pressórica sanguínea e a freqüência cardíaca de indivíduos ao 

longo da jornada de trabalho em dois ambientes com estresses ambientais e condições de 

trabalho distintas. Nesse estudo, pretende-se discutir as evidências apresentadas na literatura 

quanto à importância das condições de ambiente de trabalho, atividades que podem sugerir o 

aumento de freqüência cardíaca e pressórica cardíaca no trabalhador, refere-se também a 

carga horária e a pressão da produção diária nos trabalhadores da indústria de metalúrgicos do 

Pólo Industrial de Manaus – PIM.  

A exemplo das doenças cardiovasculares, a freqüência cardíaca e a pressão arterial têm 

prevalência comprovadamente alta na população economicamente ativa sugerindo que 

questões voltadas ao trabalho como estresse ocupacional, exigências e ambiente de trabalho, 

bem como tempo de serviço, são relevantes no processo de desenvolvimento dessas doenças 

(SOUZA, 2001; CORDEIRO, 1999).  

Segundo as tarefas e situações de trabalho, as exigências físicas podem ser divididas em 

esforços dinâmicos, que são os deslocamentos, transportes de cargas e outras ações do 

trabalho sendo observadas e numeradas conforme sua freqüência, duração, amplitude e 

expressão de forças exigidas, e em esforços estáticos, que correspondem ás posturas adotadas 

para a realização das atividades sendo avaliadas conforme as condições do posto de trabalho e 

questões organizacionais da tarefa.  

Como exigências ambientais consideram-se aquelas condições do ambiente de trabalho cuja 

variação pode acarretar em exigências físicas, sensoriais ou mentais. Quanto ao ambiente 

luminoso considera-se que a iluminação é uma variável que condiciona a percepção do 
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trabalho e as inadequadações deste contexto podem ser referenciadas pelo ofuscamento, 

fadiga visual ou desconforto.  

Quanto ao ambiente térmico às variações consideradas são a temperatura do ar, umidade 

relativa do ar, velocidade do ar, temperatura das superfícies, e as intervenções podem ser 

projetadas diretamente sobre o ambiente térmico ou da interface entre o ambiente e os 

trabalhadores.  

E quanto ao ambiente sonoro considera-se a pressão sonora e a freqüência de emissão do 

ruído, bem como tempo de exposição, sabendo que o ruído influencia consideravelmente o 

desempenho do homem no trabalho, além de ser uma possível causa de alterações 

patológicas, principalmente, do trabalho auditivo e cardiovascular (ROCHA, R; PORTO, M; 

YARA, M; MORELLI, G; MAESTÁ, N; WAIB, P.H; BURINI P. H). Quanto às exigências 

físicas, a sobrecarga de tarefas no trabalho é considerada como um dos motivos que leva ao 

estresse no ambiente de trabalho. Isso ocorre devido às exigências que são impostas no 

ambiente e que sempre ultrapassam nosso limite de capacidade de adaptação. Apesar de não 

estar completamente entendida a associação entre fatores psicossociais e o aumento do risco 

para as doenças cardiovasculares, acredita-se que o estresse possa favorecer o 

desenvolvimento de tais doenças.  

O ministério da Saúde do Brasil reconhece a relação do trabalho como possível causadora de 

algumas doenças do sistema circulatório como Hipertensão Arterial, Angina Pectoris, Infarto 

Agudo do Miocárdio, Cor Pulmonale SOE ou Doença Cardiopulmonar Crônica, Parada 

Cardíaca, Arritmias Cardíacas, Aterosclerose, Doenças Aterosclerótica do Coração e 

síndrome de Raynaud (DIAS, 2001).  

O objetivo deste estudo foi avaliar comparativamente as oscilações da freqüência cardíaca 

(F.C) e pressão arterial (P.A) provocadas pelo estresse em funcionários do setor 

administrativo e linha de produção, avaliar parâmetros cardiovasculares no ambiente de 

trabalho no início e no fim do horário trabalhado, comparar as alterações da (F.C) e da (P.A) 

em funcionários de um setor administrativo e linha de produção, verificar as condições 

ambientais (sonoros, iluminação, térmicos) que sugerem a elevação da (F.C) e (P.A) dos 

funcionários do setor administrativo além de analisar qual posto de trabalho provoca mais 

estresse na (F.C) e (P.A) dos funcionários do setor administrativo e linha de produção. 

 

2. Influência do estresse na saúde 

 

A intensidade da resposta aguda ao estresse deve ser proporcional à ameaça do estressor, tanto 

em intensidade como em duração. Assim a mobilização de energia induzida pelo estresse  

deve se adequar às necessidades para a restauração do equilíbrio  orgânico e deve persistir  

por um tempo limitado, que não comprometa o  organismo, em razão, por exemplo, de seus  

efeitos inibitórios sobre a digestão,  crescimento, reprodução e resposta imune. 

Dessa forma, o estresse freqüente ou mantido por longo tempo pode comprometer o 

organismo gerando doenças. Vários estudos neuroquímicos sugerem que o estresse crônico 

aumenta a excitabilidade do eixo HHA e do sistema simpático adrenomedular. Com o estresse 

crônico, novos estressores passam a ter as respostas de ACTH e cortisol facilitadas,  além de 

induzirem sensibilização na freqüência de descargas do lócus cerúleo e maior liberação de 

noradrenalina.  

A relação entre estresse e problemas de saúde tem sido comprovada por inúmeros estudos. 

Num desses estudos 75 casais foram acompanhados por seis meses, com registros diários de 

aborrecimentos, humor e condições de saúde, encontrando uma relação significativa entre  a 

ocorrência de estresse e dificuldades com a saúde. O estresse mantido é relativamente recente 

na escala evolutiva, sendo observado apenas nos primatas sociais e no homem. Isso se deve 
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provavelmente ao fato do homem pensar e, dessa forma, poder antecipar situações de estresse 

ou manter suas preocupações por longo tempo. 

A influência do estresse sobre o sistema imune é conhecida desde o trabalho de Selye em 

1930, que observou atrofia do timo em animais submetidos a vários tipos de estressores. A 

imunossupressão associada ao estresse tem sido atribuída ao aumento na secreção de cortisol, 

resultante da ativação do eixo HHA. O cortisol diminui a  proliferação de linfócitos, interfere 

na comunicação entre eles,  inibe a migração de granulócitos,  inibe a produção de anticorpos, 

entre outros efeitos. (Alves, 2007). 

 

3. Efeitos do estresse no Sistema Cardiovascular 

 

Uma das respostas mais rápidas do estresse é a do SNA, que pela inervação simpática vai 

liberar noradrenalina em seus terminais e ativar a medula da glândula supra-renal, liberando 

adrenalina na circulação. Essas ações sobre o coração vão produzir um aumento na 

freqüência, contratilidade e velocidade de condução. Sobre os vasos, essas ações vão produzir 

uma redistribuição no fluxo sanguíneo. A  estimulação α adrenérgica pelas fibras simpáticas, 

predominante no sistema digestivo  e pele, vai produzir uma vasoconstrição nesse território. 

Por outro lado, a estimulação  β adrenérgica, predominante nos músculos, vai produzir uma 

vasodilatação. Dessa forma o fluxo vai ser direcionado para os músculos. 

Essas respostas são adaptativas numa situação de estresse agudo, uma vez que  aumenta a 

disponibilidade de energia nos territórios necessários para a luta ou fuga. A persistência do 

estresse, no entanto, propicia alterações no funcionamento do sistema cardiovascular, gerando 

doenças. 

A hipertensão arterial, ainda que não tenha causa única, resultando da interação  de  inúmeros  

fatores,  tem  entre eles o estresse crônico.   Num estudo longitudinal pessoas com níveis 

normais de pressão arterial foram avaliadas quanto a  sua propensão à ansiedade e seguidas 

por 18 a 20 anos, observando-se que aquelas com  alto nível de ansiedade tiveram um risco 

duas vezes maior de desenvolverem  hipertensão arterial. 

A hipertensão arterial pode favorecer a hipertrofia do ventrículo esquerdo, além de facilitar a 

ocorrência de fissuras nas paredes internas das artérias, especialmente em suas bifurcações, 

contribuindo para a ocorrência de outros processos patológicos. 

Durante o estresse a ativação do sistema nervoso simpático desencadeia uma cascata de 

citocinas pró-inflamatórias, que durante o estresse crônico pode sobrepujar os efeitos 

imunosupressores da ativação do eixo HHA favorecendo os processos inflamatórios, entre 

eles os que ocorrem no interior das artérias. As fissuras nas artérias geralmente cicatrizam 

sem complicações, porém o reparo contínuo, com a penetração de lipoproteínas, 

especialmente do LDL colesterol, e acúmulo de  macrófagos, que já não consegue digeri-las 

adequadamente, resulta em placas  ateroscleróticas. Essas placas restringem o fluxo de 

sangue, com conseqüências  perigosas quando ocorrem em territórios críticos como o coração 

e o sistema nervoso. Intimamente relacionada com a aterosclerose, ocorre uma perda da 

elasticidade das artérias, chamada de arteriosclerose, que complica ainda mais o transporte de 

grandes quantidades de sangue exigidas pelo aumento do esforço físico ou do estresse. 

A resposta aguda ao estresse pode ter conseqüências diversas dependendo se ocorre em 

indivíduos expostos ou não ao estresse crônico. A liberação aguda de adrenalina e 

noradrenalina no tecido cardíaco, durante o estresse, estimula os receptores β- adrenérgicos 

aumentando o influxo de cálcio nas células do miocárdio, resultando num aumento da  força 

de contração e da freqüência cardíaca, com o aumento da  contratilidade,  da condutividade e 

da excitação. 

Simultaneamente, ocorre uma liberação de óxido nítrico pelo endotélio das coronárias, 

produzindo uma vasodilatação nas artérias coronárias, suprindo a necessidade aumentada de 
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oxigenação. A disfunção do endotélio aterosclerótico reduz a liberação de oxido nítrico 

predispondo a um espasmo coronário e juntamente com a estimulação β-adrenérgica media a 

formação de fatores pró-coagulantes, aumentando o risco de  formação de trombos. 

A liberação de glicocorticóides pela estimulação do eixo HHA, pelo estresse potencia a 

resposta simpática, inibindo a captação extra-neuronal de catecolaminas, influindo em sua 

síntese e degradação, bem como facilitando o dano do miocárdio favorecendo a contratilidade 

e a apoptose (morte) celular. Este conjunto de mecanismos fisiopatológicos justificam a 

associação do estresse com o aumento no risco de infarto do miocárdio e morte súbita por 

arritmia ventricular.  Inúmeros estudos epidemiológicos encontram maior risco de doença 

coronariana com alto estresse profissional (trabalhos com alta demanda e baixo  controle ou 

com desproporção entre a intensidade do trabalho e o reforço) e/ou conjugal. 

4. Metodologia 

A investigação aplicou-se na aferição de pressão arterial e freqüência cardíaca em 12 (doze) 

funcionários normotensos do sexo masculino e feminino, adultos trabalhadores de uma 

indústria de metalúrgica situada em Manaus, sendo 06 (seis) indivíduos do setor de produção 

com atividades em produzir junta de motor para indústrias de duas rodas representado pelo 

grupo 1 (G1), e 6 (Seis) do setor administrativo com atividades basicamente de escritório 

representado pelo grupo 2 (G2). 

Os funcionários do G1 caracterizam-se por apresentar trabalho físico moderado e os do G2 

pelo trabalho físico leve durante o expediente de serviço. Todos os funcionários participantes 

do estudo foram esclarecidos sobre os objetivos e procedimentos aos que foram submetidos, 

assinando termo de consentimento livre e esclarecidos (ANEXO III).  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Norte de 

Manaus. Após a análise de dados, os resultados foram apresentados em forma de gráficos e 

tabelas por meio de porcentagem. Serão avaliadas a Pressão Arterial (P.A) e Freqüência 

Cardíaca (F.C) dos indivíduos utilizando Monitor de pressão arterial digital RW 350, da 

marca G- Tech, durante 3 (três) medidas, sendo utilizada a média de um (1) dia para análise 

estatística. A avaliação ocorrerá em três momentos (inicio, horário intermediário e final), por 

um único avaliador, sendo uma ficha de avaliação para o G1 (ANEXO I) e uma ficha de 

avaliação para o G2 (ANEXO II). 

Medida de repouso (M0): essa medida foi executada no posto de trabalho do respectivo 

grupo, onde os participantes permaneceram sentados confortavelmente por 10 minutos com o 

braço direito apoiado sobre uma mesa no nível do coração, assumindo-se esta medida como 

(PA) e da (FC). 

Medida durante o serviço (M1): as medidas da (PA) e da (FC) foram realizadas com a 

simulação do trabalho por vinte minutos, com os sujeitos sentados com o braço direito 

apoiado sobre a mesa no nível do coração, porém sem intervalo de descanso.  

Medida no final do serviço (M2): o procedimento será igual ao M1, porém a simulação de 

trabalho será de 30 minutos e a aferição realizada imediatamente no final da tarefa. Para as 

análises estatísticas foi usada a PAM de acordo com a fórmula: PAM= PAD + [(PAS-PAD) / 

3], onde PAD= pressão arterial diastólica, PAS= pressão arterial sistólica.  

Foram incluídos no estudo os funcionários regularmente freqüente que não apresentava 

alterações da pressão arterial, ou que tome qualquer medicação para o controle da hipertensão. 

Foram excluídos do estudo os indivíduos hipertensos descontrolados, com ou sem uso de 

medicação, e os funcionários que não autorizaram a avaliação ou de realizar a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido.   
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Após a aplicação do questionário foi realizado a caracterização da amostra em grupos G1 e 

G2, Os dados estão em planilhas eletrônicas e gráficos a serem agrupados em arquivos no 

laboratório de Fisioterapia Cardiovascular do UNINORTE.  

 

5. Resultados e Discussão 

Fizeram parte do estudo 12 indivíduos, sendo 6 do sexo masculino (50%) e 6 do sexo 

feminino (50%) trabalhadores eram de raça branca e com idade entre 25 a 65 anos. O gráfico I 

mostra a distribuição da idade por faixa etária onde se observa maior freqüência entre o 

intervalo de 22 a 64 anos (43%), seguido da faixa etária compreendida entre 21 á 35 anos de 

idade (28%). 
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41
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G1 G2

ID
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D
E

                

Fonte: FIGUEIRALOPES. (06/2010).  

Gráfico I – Distribuição do numero e porcentagem de trabalhadores segundo a variável idade, 

por faixa etária. Manaus, 2010. 

A boa saúde é influenciada pelo estilo de vida, e este afeta diretamente a qualidade de vida. A 

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

melhorar o processo de interiorização de hábitos saudáveis, aumentando a capacidade de 

enfrentar pressões e vivendo mais consciente e harmônico em relação ao meio ambiente às 

pessoas e a si próprio. Assim, um dos aspectos que compõem os dados relativos ao estilo de 

vida investigado foi o tabagismo. Dos 12 participantes do estudo 1 (1%) são fumantes. O 

fumo é considerado importante causa de perda de saúde, o habito de fumar é bastante 

freqüente na sociedade brasileira, segundo SIMÃO (2002) o fumo provoca maiores variações 

pressóricas e de freqüência cardíaca, em função de maior estimulação simpática e redução na 

sensibilidade baroceptora, crônica e agudamente, os tabagistas têm a capacidade elástica do 

sistema arterial reduzida em até seis vezes, quando comparada com a de não-fumantes ,além 

da pressão arterial sistólica , assim como a freqüência cardíaca, sofreram significativas 

elevações após o consumo de um cigarro, sendo que estes efeitos podem durar até vinte 

minutos. Além disso, os tabagistas apresentavam, em média, concentrações de CO quatro 

vezes maior no ar expirado quando comparado ao grupo não-fumante, mesmo após ficarem 

12 horas sem fumar.  

 

Gráfico I 

43% 

28% 
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Fonte: LOPES, C. O. (06/2010). 

Gráfico II – Distribuição do numero e porcentagem de trabalhadores segundo tabagismo.  

Manaus, 2010. 

Outro fator de risco autocriado, presente no estilo de vida foi o etilismo. O consumo de bebida 

alcoólica foi freqüente na população estudada, 3 (3%) trabalhadores (G1) e 2 (2%) 

trabalhadores (G2)indicaram o uso de algum tipo de bebida alcoólica pelo menos uma vez na 

semana, contra 7 (7%) que negaram. De acordo com o III Consenso Brasileiro de Hipertensão 

(1998) o consumo excessivo de álcool eleva a pressão arterial e a variabilidade pressórica 

aumenta a prevalência de hipertensão; o álcool é fator de risco para acidente vascular 

encefálico, além de ser uma das causas de resistência a terapêutica anti-hipertensiva. Segundo 

Carvalho et. al. (1988) o alcoolismo é um fator de risco para o desenvolvimento das 

alterações cardiovasculares. 
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Fonte: LOPES, C. O. (06/2010). 

Gráfico III – Distribuição do numero e porcentagem de trabalhadores segundo o etilismo.  

Manaus, 2010. 

O conhecimento sobre níveis elevados de colesterol foi investigado na população em estudo. 

Dos 12 trabalhadores 1 (1%) trabalhador (G1) e 1 (1%) (G2) indicaram que sabiam possuir 

Gráfico II 

Gráfico III 



8 
 

níveis altos de colesterol (hipercolesterolemia), porém não faziam nenhum tratamento 

farmacológico.   

Relato de Colesterol
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Fonte: LOPES, C. O. (06/2010). 

Gráfico IV – Distribuição do número e porcentagem de trabalhadores segundo relato de 

colesterol alto.  Manaus, 2010. 

A realização de atividades físicas pelos trabalhadores indicaram que 0 (0%) dos trabalhadores 

(G1) não realizam atividade física e 2 (2%) dos trabalhadores (G2) referiram realizar algum 

tipo de atividade física. Segundo Berlin, (1990) a atividade física regular associa-se com 

múltiplos benefícios para a saúde, incluindo a redução da incidência de doenças 

cardiovasculares, como as decorrentes de aterosclerose coronarianas. De acordo com o III 

consenso, 1998 o exercício físico regular reduz a pressão arterial, o peso corporal e contribui 

para a redução do risco de indivíduos normotensos desenvolveram hipertensão. A atividade 

física deve estar representada por exercícios físicos aeróbicos tais como caminhada, ciclismo, 

natação e corrida, realizada numa intensidade entre 50 a 70% do consumo máximo de 

oxigênio, com duração de 30 a 45 minutos, três a cinco vezes por semana. 

 

ATIVIDADE FISICA

0%

6%

2%

4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

SIM NÃO

G1

G2

 

Fonte: FIGUEIRA, M. A. P; LIMA, I. S; LOPES, C. O; MALEZAN, W.R; SANTOS, L. R. M.; SOUZA, 

K.F.O. (06/2010). 

Gráfico V – Distribuição do número e porcentagem de trabalhadores que praticam atividade 

física. 

Gráfico IV 

Gráfico V 
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 Fonte: LOPES, C. O. (06/2010). 

Gráfico VI – Distribuição do número e porcentagem de trabalhadores que possuem estresse. 

Depois do questionário respondido, foi realizado a aferição da pressão arterial e a freqüência 

cardíaca em 3 intervalos de tempo, o 1º no inicio da manhã (inicial), a 2ª antes do intervalo do 

almoço (intermediário) e a 3ª no final do expediente (final).Tabela I e II.  

Tabela I. 

 

 

 

 

 

 

Tabela II. 

G1 FC Bpm Média  G2 FC Bpm Média  

FC inicial 71 á 112bpm 91,5bpm FC inicial 76 á 118bpm 97bpm 

FC 

intermediário 

67 á 79bpm 73bpm FC 

intermediário 

60 á 112bpm 86bpm 

FC final 62 á 80bpm 71bpm FC final 52 á 98bpm 75bpm 

 

6. Conclusão 

No que tange a identificação de alterações cardiovasculares provocadas pelo estresse em 

trabalhadores no campo de pesquisa de uma empresa metalúrgica. Objeto de estudo do 

presente artigo cientifico, pôde-se identificar que as mesmas, organizadas de acordo com o 

questionário respondido pelos trabalhadores, tendo como resultados obtidos os seguintes: 

Grupo 1 PA Inicial PA Intermediário  PA Final 

Sístole 111 á 114mmhg 100 á 130mmhg 100 á 140mmhg 

Média da Sístole 112,5mmhg 115mmhg 120mmhg 

Diástole 50á 100mmhg 60 á 80mmhg 70 á 100mmhg 

Média da Diástole 75mmhg 70mmhg 85mmhg 

Grupo 2 PA Inicial PA Intermediário  PA Final 

Sístole 100 á 130mmhg 100 á 130mmhg 100 á 130mmhg 

Média da Sístole 115mmhg 115mmhg 115mmhg 

Diástole 60 á 100mmhg 50 á 150mmhg 50 á 80mmhg 

Média da Diástole 80mmhg 100mmhg 65mmhg 

Gráfico VI 
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pessoas etilistas, tabagistas, hipertensas, sedentários, obesos, colesterol alto, cardiopatas, 

sendo os estilistas de maior peso quantitativo, ao reporta-se para ele uma incidência de 25%. 

Os resultados obtidos para as alterações cardiovasculares provocadas pelo estresse no 

ambiente de trabalho permitem concluir que se faz necessário os gestores da empresa em 

providenciar medidas preventivas principalmente aos etilistas em relação às doenças que 

podem vir a ocorrer, pois tal como se indicou na teoria, o etilismo eleva a pressão arterial e a 

variabilidade pressórica aumenta a prevalência de hipertensão, o álcool é fator de risco para 

acidente vascular encefálico, além de ser uma das causas de resistência a terapêutica anti-

hipertensiva.  

O setor de produção provoca mais estresse em comparação ao setor administrativo, devido às 

condições impróprias quanto ao ambiente térmico, por ocorrerem variações na temperatura do 

ar, quanto ao ambiente sonoro pela freqüência de emissão de ruídos, quanto ao ambiente 

luminoso por iluminação inadequada para o ambiente e por fim as exigências físicas, carga 

horária, atividades e sobrecarga de tarefas. 

Os dados revelam a necessidade de maiores pesquisas, pois a mesma foi representada por 

apenas uma das empresas que compõem o Pólo Industrial de Manaus – PIM. 
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ANEXO I 

Setor Administrativo 

Nome: 

Idade:                                                   Sexo:                                         Cargo: 

Etilista (    ) Sim (   ) Não 

Tabagista (    ) Sim (   ) Não 

Hipertenso (    ) Sim (   ) Não 

Excesso de colesterol (     ) Sim (   ) Não 

Obesidade (     ) Sim (   ) Não 

Atividade Física (    ) Sim (   ) Não 

Doença Cardiovascular (      ) Sim (   ) Não 

Medicamento (      ) Sim (   ) Não 

Condições ambientais: 

Ambiente luminoso: 

Ambiente Térmico: 

Temperatura do ar: 

Ambiente sonoro: 

Frequência da emissão de ruídos: 

Carga Horária de trabalho: 

P.A inicial                        P.A intermediário                           P.A final 

 

F.C inicial                        F.C intermediário                            F.C final 
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ANEXO II 

Setor Linha de Produção 

Nome:  

Idade:                                          Sexo:                                               Cargo: 

Etilista (    ) Sim (   ) Não 

Tabagista (    ) Sim (   ) Não 

Hipertenso (    ) Sim (   ) Não 

Excesso de colesterol (     ) Sim (   ) Não 

Obesidade (     ) Sim (   ) Não 

Atividade Física (    ) Sim (   ) Não 

Doença Cardiovascular (      ) Sim (   ) Não 

Medicamento (      ) Sim (   ) Não 

Condições ambientais: 

Ambiente luminoso: 

Ambiente Térmico: 

Temperatura do ar: 

Ambiente sonoro: 

Frequência da emissão de ruídos: 

Carga Horária de trabalho: 

P.A inicial                        P.A intermediário                           P.A final 

 

F.C inicial                        F.C intermediário                            F.C final 
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ANEXO III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Estamos realizando um projeto para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

intitulado “ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES PROVOCADAS PELO ESTRESSE 

EM TRABALHADORES EM UMA EMPRESA METALÚRGICA”. O (a) Sr. 

(a)_________________________________, foi plenamente esclarecido de que participando 

deste projeto, estará complementando um estudo de cunho acadêmico, que tem como objetivo 

avaliar comparativamente as oscilações da freqüência cardíaca e pressão arterial provocadas 

pelo estresse em setores de uma linha de produção e de um setor administrativo. Embora 

venha a aceitar a participar neste projeto, estará garantido que poderá desistir a qualquer 

momento bastando para isso informar sua decisão. Foi esclarecido ainda que, por ser uma 

participação voluntária e sem interesse financeiro o participante não terá direito a nenhuma 

remuneração. Desconhecemos qualquer risco ou prejuízos por participar dela. Os dados 

referentes ao Sr. (a) serão sigilosos e privados, preceitos estes assegurados pela Resolução nº. 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo que poderá solicitar informações durante todas 

as fases do projeto, inclusive após a publicação dos dados obtidos a partir desta. A coleta de 

dados será realizada pela pós-

graduando__________________________________fone:__________________ da Pós-

Graduação em Ergonomia da Faculdade Ávila orientada pela professora Dayana Priscila Maia 

Mejia. “Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer hora, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. A assinatura neste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - dará autorização ao pesquisador do estudo e a Instituição 

responsável de utilizarem os dados obtidos quando se fizer necessário, sempre preservando 

minha privacidade”. “Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, 

ficando uma em minha posse.”  

 

Manaus, _______ de _____________ de 2010. 

 

_____________________________________________ 

Sujeito da Pesquisa 

 

________________________________________  

Pesquisador Responsável 


