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Resumo

Introdução:

O estímulo dos estressores ambientais também tem sido alvo de estudo, por meio do 

estabelecimento  de  relações  com  fatores  contidos  no  ambiente  de  trabalho  que  possam 

influenciar o desempenho profissional. Com este intuito, Robert Karasek propôs um modelo 

teórico bi-dimensional que relaciona dois aspectos – demandas psicológicas e controle sobre o 

trabalho  –  ao  risco  de  adoecimento,  o  chamado  Modelo  Demanda-Controle  (MDC) 

(KARASEK e THEÖRELL, 1990;  ALVES, 2004).  A  versão resumida  do instrumento do 

MDC, a Job Stress Scale (JSS), está validada para uso no Brasil (ALVES, 2004).

Conforme concebidas no modelo, as duas dimensões abarcam aspectos específicos do 

processo de trabalho.  O controle sobre o trabalho engloba aspectos  referentes  ao  uso de 

habilidades e  autoridade de decisão. Já, a  demanda psicológica diz respeito às exigências 

psicológicas enfrentadas pelo trabalhador durante a execução das suas tarefas (KARASEK e 

THEÖRELL, 1990; ALVES, 2004).  

Partindo-se dessas duas dimensões podem ser evidenciados quatro tipos básicos de 

experiências  no  ambiente  psicossocial  do  trabalho,  as  quais  compõem  os  quadrantes  do 

Modelo Demanda-Controle (KARASEK e THEÖRELL, 1990):  alto desgaste no trabalho 

(alta demanda psicológica e baixo controle); trabalho ativo (alta demanda psicológica e alto 
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controle);  trabalho passivo (baixa demanda psicológica e baixo controle);  baixo desgaste 

(combinando baixa demanda psicológica e alto controle).

A HAS é considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública. Tem alta prevalência e baixas taxas de controle. A 

mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com a elevação da pressão 

arterial (PA) a partir de 115/75mmHg (LEWINGTON et al, 2002). 

Dados gerais de 2008 revelam prevalência de 25,9% no Brasil, 23,3% no Rio Grande 

do Sul e 26,2% na cidade de Porto Alegre/Rio Grande do sul (POA/RS) (DATASUS, 2008). 

 

Constituem fatores de risco para a HAS a idade, gênero, etnia, excesso de peso e obesidade; 

ingestão  de  sal  e  de  álcool,  fatores  econômicos  (SOCIEDADES  BRASILEIRAS  DE 

NEFROLOGIA,  CARDIOLOGIA  E  HIPERTENSÃO,  2010).  Ainda  são  considerados  os 

fatores  ambientais  e  genéticos  (SOCIEDADES  BRASILEIRAS  DE  NEFROLOGIA, 

CARDIOLOGIA E HIPERTENSÃO, 2010; OLIVEIRA, 2008; CESARINO, 2008).

Objetivo:

Investigar os quadrantes demanda-controle da Job Stress Scale e sua associação com a 

pressão arterial em trabalhadores de enfermagem de um hospital de pronto socorro.

Metodologia:

Trata-se de um estudo do tipo transversal, que está sendo realizado em um hospital de 

pronto  socorro  da  Região  Sul.  A população  estudada  é  composta  pelos  trabalhadores  de 

enfermagem que integram o Serviço de Enfermagem da referida instituição, totalizando 600 

trabalhadores. A amostra, até o momento, foi constituída por 388 trabalhadores que aceitaram 

participar do estudo. Foram excluídos os trabalhadores com tempo de trabalho inferior a um 

ano e os em licenças saúde, especial e gestação. Os dados foram coletados por meio de um 

instrumento contendo as variáveis relacionadas aos aspectos laborais, de saúde e a Job Stress 

Scale.  Foi também realizada  verificação  da pressão arterial  e  medidas  antropométricas.  A 

análise dos resultados ocorreu pela  estatística descritiva.  Para a comparação de proporções 

entre as categorias de uma mesma variável foi  utilizado o teste Qui-quadrado.  O projeto de 

pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS (Protocolo nº OF.CEP-

997/09)  e  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde  (Registro  CEP  399  Protocolo  Nº 

001.044987.09.9).
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Resultados parciais:

A prevalência  de  hipertensão  arterial  foi  32% e  os  Quadrantes  Demanda-Controle 

mais  prevalentes  foram o Trabalho  Passivo,  com 35,6¨% e Baixo Desgaste  com 26,  5%. 

Quanto ao apoio social, o grupo concentrou-se no Baixo Apoio Social, com 53,9%. 

Considerações finais:

Apesar  dos  resultados  parciais,  os  achados  evidenciam  a  necessidade  de 

implementação  de  políticas  voltadas  para  a  saúde  do  trabalhador,  que  devem  ser 

compreendidas  como  uma  estratégia  necessária  para  se  atingir  ótimos  resultados  no 

atendimento a saúde e nas repercussões para a qualidade de vida no trabalho da enfermagem.
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