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RESUMO 
O presente artigo tem a finalidade de investigar o nível de estresse da mulher contabilista 
paranaense. Este estudo é integrante de uma série de pesquisas que estão sendo desenvolvidas 
com foco nas mulheres pertencentes a esta classe profissional e teve como base uma pesquisa 
descritiva com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada ao longo de 
Maio/2010, por meio de instrumento específico de coleta de dados enviado por e-mail para  
6.000 Mulheres Contabilistas do Paraná que dispunham de registro de e-mail atualizado no 
cadastro do CRC/PR à época da realização da esta pesquisa.  O questionário contemplava 
duas partes distintas de coleta de dados; (1) perguntas que objetivavam investigar aspectos 
pessoais e profissionais das contabilistas e, (2) composta pelo ISSL - Inventário de Sintomas 
de Stress de Lipp, instrumento validado pelo Conselho Regional de Psicologia (LIPP; 
GUEVARA, 1994) e que vem sendo utilizado em várias pesquisas científicas e trabalhos 
clínicos na área do estresse junto a outras classes de profissionais (LIPP et al., 2001a). Dos 
192 questionários respondidos por adesão, observou-se que aproximadamente 70% das 
mulheres contabilistas do Paraná participantes do estudo apresentam estresse, sendo que sua 
maioria já está enquadrada em fases mais avançadas do estresse, ou seja, nas Fases de 
Resistência e de Exaustão. Adicionalmente, averiguou-se que os sintomas mais freqüentes 
nesta classe de profissionais são os sintomas de 1) Sensação desgaste físico constante; 2) 
Tensão muscular; e 3) Problemas com a memória, esquecimento, sendo os primeiro e terceiro 
fatores de natureza Psicológica e o segundo de natureza Física. 
 

Palavras-chave: Estresse; Contabilistas; Mulheres; Sintomas de Estresse; Fases de Estresse. 
 
1 INTRODUÇÃO 

O estresse caracteriza-se como uma resposta do organismo, na tentativa de recuperação do 
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equilíbrio, ao se confrontar com agentes que alteram o seu comportamento. Freqüentemente, este 
fenômeno é tratado equivocadamente como um problema. Ao contrário disso, o estresse constitui-se 
em solução, ao buscar recuperar a homeostase do organismo. Entretanto, quando este processo 
mostra-se excessivo, pode se tornar um perigo para o indivíduo (MALAGRIS e FIORITO, 2006). 

A persistência de agentes estressores pode levar a uma série de doenças, devido à 
diminuição da imunidade do indivíduo. Quanto mais tempo o organismo levar para se adaptar à 
nova situação, mais energia é gasta e, em conseqüência, resulta na exposição do indivíduo a 
diferentes tipos de patologias. Isso, portanto, justifica pesquisas que estão sendo desenvolvidas no 
intuito de se investigar causas e conseqüências do estresse em diferentes tipos de indivíduos. 
Segundo Passati e Dias (2002) a importância desses estudos reside, principalmente, no custo social 
provocado pelo estresse. As autoras exemplificam este custo por intermédio da diminuição da 
produtividade de um profissional, devido às noites mal dormidas, ou então, no grande número de 
atendimentos médicos realizados em função dos diferentes sintomas de estresse. Segundo Benson 
(2009), estimativas do American Institute of Stress sinalizam que 60% das consultas médicas 
realizadas nos EUA resultam de problemas e doenças ligadas ao estresse e ocasionam perdas de até 
US$ 300 bilhões para as empresas, decorrentes da queda de produtividade, absenteísmo, assistência 
médica e custos correlatos. Estudos similares da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
apontam para custos anuais relacionados ao estresse da ordem de 3% do PIB da União Européia. 
No Brasil, os custos anuais relacionados ao estresse, são estimados pela ISMA/BR – International 
Stress Management Association do Brasil - da ordem de 3,5% do PIB. (BENSON, 2009).  

Diferentes autores destacam também que a incidência de estresse nas mulheres é maior do 
que nos homens (SHAEVITZ, 1986; ALMEIDA e KESSLER, 1998). Estes pesquisadores 
destacam que, devido ao grande número de atividades desenvolvidas pelas mulheres, elas estão 
sujeitas a um maior número de agentes estressores. Com a crescente inserção feminina no mercado 
de trabalho, as mulheres passaram a atuar como profissionais, mães, esposas e administradora dos 
lares. 

Portanto estabeleceu-se como agente motivador para nortear o presente estudo a questão 
investigativa: Em qual fase e nível de estresse se encontram as Mulheres Contabilistas do Paraná e 
quais os sintomas de Estresse que são predominantemente manifestados na população-alvo do 
estudo?    

Com vista ao exposto, a pesquisa ora apresentada busca analisar os níveis de estresse das 
mulheres contabilistas do estado do Paraná, identificando a fase em que se encontram. Esta 
população foi selecionada devido ao grande crescimento observado da presença feminina nesta 
classe profissional (CFC, 2010) e também a sua crescente participação nos cursos de graduação de 
Contabilidade. Aliado a isso, destaca-se a representatividade do estado paranaense que, de acordo 
com dados do IBGE (2009), contribui de maneira consistente na formação do Produto Interno Bruto 
Nacional em diferentes setores como o industrial, agropecuário e de serviços, demandando muitos 
profissionais nas áreas de negócio e gestão, e dentre estes, os contabilistas.  

Por sua vez, a realização deste estudo apresenta relevância no sentido de oferecer 
informações para melhor se conhecer as características do estresse no grupo de profissionais 
selecionado e poder ser utilizado no desenvolvimento e implementação de medidas preventivas nas 
dimensões do trabalho, da saúde e da vida pessoal destas profissionais, haja vista que o estresse 
pode ser um gerador de altos custos pessoal, organizacional e social.   

Para o alcance da finalidade proposta, o artigo em questão divide-se em cinco partes. Na 
primeira seção, constituída por esta introdução, são apresentados os aspectos fundamentais da 
pesquisa, como objetivos, justificativa e delimitação do estudo. Em seguida são elencadas as bases 
conceituais utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. A terceira parte relaciona os 
procedimentos metodológicos adotados para a obtenção dos dados e resultados, que serão 
apresentados e discutidos na quarta seção. Por fim, na quinta parte, relaciona as conclusões advindas 
da pesquisa, bem como a proposição de sugestões e direcionamentos futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
O marco teórico-empírico de referência consiste em investigações relacionadas ao estresse e 

suas fases, bem como ao relacionamento do estresse com a mulher, por meio da apresentação de 
pesquisas inerentes aos temas em tela. 

 
2.1 Estresse 

O primeiro cientista a utilizar o termo stress na área de saúde foi o médico Hans Selye, em 
seu trabalho intitulado The general adaptation syndrome and the diseases of adaptation, de 1946 
(ARANTES; VIEIRA, 2002). O autor fez uso desta terminologia inspirado na área da física, cujo 
termo é utilizado para denominar a energia direcionada contra uma força de resistência (COSTA, 
2007). Ainda segundo Costa (2007), esta expressão foi incorporada à língua portuguesa, sendo 
utilizada, portanto, a palavra estresse. 

De acordo com Selye (1956) o estresse caracteriza-se como um processo de resposta 
desenvolvido pelo organismo ao ser submetido a estímulos que exigem adaptação. O objetivo do 
estresse, portanto, é o de buscar recuperar a homeostase perdida diante de certas situações 
(MALAGRIS; FIORITO, 2006). O estresse não se trata de um problema, e sim da solução 
encontrada pelo organismo para adaptar-se a momentos que envolvem risco (LIPP; MALAGRIS, 
2001). Contudo, quando excessivo, este processo de adaptação pode transformar-se em perigo para 
o indivíduo podendo levar, se não previamente identificado e controlado, a conseqüências 
irreversíveis tanto no âmbito pessoal como profissional (MALAGRIS; FIORITO, 2006).   

Diferentemente do senso comum, o processo de estresse não está relacionado com a tensão 
nervosa (SELYE, 1956). Isso porque ele pode ser observado em seres vivos que não possuem 
sistema nervoso (COSTA, 2007). Outro equivoco cometido é a associação do estresse a situações 
ruins, pois ele pode ocorrer mesmo em momentos que deixem o indivíduo extremamente feliz 
(VON BORREL, 2001; LIPP, 2003a). Peres (2008) exemplifica alguns estímulos que podem 
provocar respostas orgânicas com o intuito de adaptar o organismo à situação de desequilíbrio, 
como o susto, a alegria de reencontrar alguém, o fracasso em uma competição, a dor, o frio, o calor, 
o esforço físico, dentre outros. 

Para Lipp (2003b), as fontes de estresse podem ser divididas em externas e internas. O 
primeiro tipo consiste em estímulos e eventos que estão além do controle do individuo, que 
independem de sua vontade. Já as fontes internas, segundo a autora, estão relacionadas com as 
características individuais das pessoas, suas crenças e valores (LIPP, 2003b).  

Em geral, os estímulos não são, em sua essência, estressores (MALAGRIS; FIORITO, 
2006). O que vai determinar essa condição é a maneira como eles são interpretados pelo organismo 
(STRAUB, 2005). Essas interpretações estão ligadas com a experiência de vida de cada indivíduo 
(LIPP; ROCHA, 1996). De acordo com Nahas (2003), o estresse é, geralmente, decorrente do estilo 
de vida que as pessoas adotam, e da forma como cada um enfrenta as adversidades encontradas. 
Além disso, acredita que não seja possível eliminar as situações em que ocorra estresse e sim mudar 
as formas de resposta a estes estímulos considerando-se a fase do estresse em que o indivíduo se 
encontra (NAHAS, 2003).  

 
2.2 Fases do Estresse 

Selye (1956), a partir de seus estudos, concluiu que o processo de estresse é constituído por 
três fases: 1) Fase de Alerta; 2) Fase de Resistência; e 3) Fase de Exaustão. Ao conjunto destas três 
etapas, o autor denominou de SGA - Síndrome Geral de Adaptação. Peres (2008) afirma que se trata 
de uma síndrome geral por afetar grandes porções do corpo, promovendo assim uma defesa 
generalizada e sistêmica, com o objetivo de restabelecer o estado de equilíbrio do organismo. 

Na primeira fase, ao identificar o estímulo estressor, o organismo do indivíduo tem uma 
resposta inicial de luta, iniciando assim o comportamento de adaptação a esta nova situação. 
Malagris e Fiorito (2006) destacam também, que nesta fase são apresentados sintomas como 
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sudorese excessiva, respiração ofegante e picos de hipertensão. Peres (2008) destaca que os 
principais sintomas caracterizadores desta fase são: aumento da freqüência cardíaca, tensão 
muscular, cefaléia, sensação de esgotamento e insônia.  

O processo de estresse, não sendo interrompido, passa para a segunda fase, denominada Fase 
de Resistência. Nesta etapa ocorre uma tentativa de recuperação do organismo após o desequilíbrio 
observado na fase anterior (MALAGRIS; FIORITO, 2006). Ocorre nesta etapa, portanto, um gasto de 
energia excessivo, podendo provocar cansaço e problemas de memória (LIPP; MALAGRIS, 2001). 
De acordo com Peres (2008), nesta fase começa a se acentuar a ocorrência de sintomas psicossociais, 
como: ansiedade, medo, oscilação de apetite, isolamento social. 

Mantida a situação estressora, o processo de estresse atingirá a terceira fase, denominada 
Fase de Exaustão. Com a quebra da resistência do organismo, devido ao desgaste ocorrido na 
segunda etapa, começam a surgir doenças orgânicas (PERES, 2008). Nesta fase, segundo Lipp 
(2000), o organismo se apresenta exaurido de forças físicas e psicológicas, ficando assim mais 
propenso a diferentes tipos de doenças. Nesta fase, também, o indivíduo passa a apresentar sérias 
dificuldades para trabalhar e se concentrar (MALAGRIS; FIORITO, 2006). 

Lipp (2000) identificou, clínica e estatisticamente, uma fase adicional ao modelo proposto 
por Selye, a qual denominou de fase de Quase-Exaustão. Esta etapa ocorre entre as fases de 
Resistência e de Exaustão, e é caracterizada pela grande oscilação de humor no indivíduo (COSTA, 
2007) e o acentuado agravamento dos sintomas que ocorrem na fase anterior (Resistência). De 
acordo com Malagris e Fiorito (2006), a produtividade do individuo fica bastante enfraquecida, 
contudo este comprometimento ainda não é tão grande como na Fase de Exaustão e ainda não 
provoca o estabelecimento de doenças. 

A identificação desta quarta fase de estresse foi realizada a partir do desenvolvimento e 
aplicação do ISSL - Inventário de Sintomas de Stress de Lipp, instrumento de aferição desenvolvido 
por Lipp e Guevara (1994) e aperfeiçoado posteriormente por Lipp (2000).  

 
2.3 O Estresse e a Mulher 

De acordo com Gomes (2005), nas sociedades primitivas o lar representava a principal 
unidade econômica de produção, e nele existia uma rígida divisão de tarefas entre os sexos. Os 
homens eram educados desde cedo à realização de atividades “fora do lar”, enquanto cabia às 
mulheres a responsabilidade pelos afazeres domésticos (GOMES, 2005). Todavia, Bruschini (2006) 
observou que esta segregação de tarefas persiste na sociedade moderna. O pesquisador pesquisou 
sobre os cuidados domésticos e constatou que 90% das mulheres responderam serem responsáveis 
por esta atividade, frente a 45% de homens que responderam afirmativamente. 

Com a inserção feminina no mercado de trabalho, que ganhou grande força na Segunda 
Guerra Mundial (LEITE, 1994), as mulheres passaram a desempenhar múltiplas funções 
(PASSATTI; DIAS, 2002; SPINDOLA; SANTOS, 2003). Além das atividades domésticas e da 
maternidade, as mulheres passaram também a se preocupar com a construção de sua carreira 
profissional e acadêmica (FLECK; WAGNER, 2003). Diferentes autores destacam, inclusive, que o 
trabalho feminino, diversas vezes, garante a subsistência de muitas famílias (ANDRADE; 
POSTMA; ABRAHAM, 1999; LIPOVETSKY, 2000; PAPALIA; OLDS, 2000; ROCHA-
COUTINHO, 2000; FLECK; WAGNER, 2003). 

Diversos pesquisadores investigaram as conseqüências desta multiplicidade de papéis para a 
saúde física e mental (AMATEA; FONG, 1991; STEPHENS, FRANKS; TOWNSEND, 1994; 
VANDEWATER, OSTROVE; STEWART, 1997; MARTIRE, STEPHENS; TOWNSEND, 2000; 
PASSATI; DIAS, 2002). De acordo com estas pesquisas, as mulheres apresentam um índice de 
depressão e de estresse mais elevado (SHAEVITZ, 1986; ALMEIDA; KESSLER, 1998). Shaevitz 
(1986), inclusive, denomina de “síndrome da supermulher” a série de sintomas de estresse de 
natureza física, psicológica e interpessoal experimentados pelas mulheres. De acordo com o autor, 
na medida em que as mulheres buscam desempenhar diferentes papéis com o máximo de perfeição, 
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elas se expõem a um número maior de agentes estressores. 
Em contraposição aos estudiosos que atribuem à multiplicidade de papéis o maior índice de 

estresse nas mulheres, estão os pesquisadores que defendem que esta característica pode ser 
benéfica (VERBRUGGE, 1983). De acordo com esta linha de raciocínio, o alto índice de estresse 
está relacionado com as recompensas obtidas pela execução de diferentes atividades (PASSATI; 
DIAS, 2002). Segundo estes autores, se o resultado das tarefas executadas for valorizado e lhes 
proporcionarem bom retorno, seja ele financeiro ou não, as mulheres terão um aumento no bem-
estar, em conseqüência deste reconhecimento. 

O assunto em tela, portanto, parece ser um tanto controverso. Parte da comunidade 
acadêmica atribui o aumento do estresse ao número de atividades e outro grupo o relaciona com o 
reconhecimento na realização destas tarefas. Entretanto, independentemente da linha de pesquisa 
adotada, os autores enfatizam que é salutar investigar as causas do estresse e, buscar assim, formas 
de minimizá-las (LIPP; MALAGRIS, 2004). 

No Brasil, de acordo com o CFC - Conselho Federal de Contabilidade, as mulheres representam 
37,56% dos profissionais contabilistas (Sítio CRC/Março-2010), o que corresponde a algo em torno de 
281.344 profissionais deste gênero. No Paraná, esta tendência também se confirma uma vez que as 
mulheres representam em torno de 31,28% do total de profissionais deste setor. Estes dados indicam 
uma significativa participação do gênero feminino nesta categoria profissional, cuja tendência de 
aumento pode ser observada pelo incremento no número de mulheres nos cursos de graduação. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
3.1Tipologia de Pesquisa 

Ao buscar características atinentes a um grupo específico, o estudo em questão tem 
classificação quanto uma pesquisa descritiva (MALHOTRA, 2006). Quanto à dimensão temporal 
em que a análise foi desenvolvida, caracteriza-se como transversal (COOPER e SCHINDLER, 
2006), pois a investigação foi realizada em um corte temporal específico. Além disso, trata-se de um 
estudo ex post facto, não havendo, portanto, intervenção dos pesquisadores nas variáveis 
observadas. Enfim, destaca-se também a natureza quantitativa do artigo, devido à questão de 
pesquisa proposta e a metodologia utilizada para respondê-la (AAKER, KUMAR e DAY, 2004). 

 
3.2 Constructos e Definições Operacionais 

Para a operacionalização do estudo proposto, apenas um constructo relacionado à mulher 
contabilista do estado do Paraná foi avaliado: o Estresse. Este constructo consiste no processo de 
adaptação promovido pelo organismo para recuperar o equilíbrio (homeostase) em situações adversas. 

A partir deste constructo, foi possível realizar a análise de duas variáveis distintas: Fases de 
Estresse e Sintomas do Estresse. A primeira variável classifica as mulheres participantes do estudo 
de acordo com fase de estresse, de acordo com a estrutura classificatória proposta por Selye (1956) 
e expandida por Lipp (2000). Enquanto, a segunda variável, relaciona os sintomas de estresse 
apresentados pelas contabilistas, podendo ser característica psicológica ou física. 

 
3.3 População e Amostra 

Segundo informações obtidas nos sítios do CRF - Conselho Federal de Contabilidade e do 
CRC/PR- Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, a população de mulheres contabilistas 
registradas no CRC/PR em Março/2010 era de 31,28% do total de profissionais registrados neste órgão, 
correspondendo a um total de 8042 mulheres contabilistas. Por meio do apoio do CRC/PR ficou definido 
que o envio dos questionários de pesquisa seria realizado pela internet e utilizando-se o banco de cadastros 
deste órgão. Diante disso, foram encaminhados 6000 questionários de pesquisa correspondendo este 
número à quantidade de profissionais que possuíam e-mail atualizado em seu registro.  

A quantidade de questionários de pesquisa obtidos de retorno foi de 193; no entanto um 
destes questionários foi desprezado na tabulação dos dados por apresentar respostas incompletas 
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implicando com isso que a amostra final utilizada neste estudo seja de 192 questionários. 
 

3.4 Instrumento de Pesquisa e Técnica de Coleta de Dados 
O questionário de coleta de dados utilizado na pesquisa em questão é composto de duas 

partes (Apêndice 1). Na primeira, apresentam-se perguntas relacionadas ao perfil pessoal e 
profissional das mulheres, como idade, estado civil, formação, área de atuação, entre outras. A 
segunda parte é composta pelo ISSL- Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL), instrumento 
de aferição desenvolvido por Lipp e Guevara (1994) e aperfeiçoado posteriormente por Lipp (2000), 
que trabalha no levantamento de sintomas de estresse, bem como a identificação da fase do estresse 
em que o indivíduo se encontra. 

Para desenvolvimento deste instrumento de aferição de estresse, os autores realizaram 
estudo com 1849 pessoas adultas, de diferentes estados brasileiros (COSTA, 2007). O questionário 
foi desenvolvido com base na pesquisa de Selye (1956), que dividia o processo de estresse em três 
fases. A análise de confiabilidade do instrumento foi auferida por intermédio do Alfa de Cronbach e 
apresentou um resultado de 0,9121, demonstrando assim a alta confiabilidade do questionário para a 
avaliação dos níveis de estresse (COSTA, 2007). 

Após uma análise de 120 diferentes testes de avaliação psicológica, o Conselho Federal de 
Psicologia, por intermédio da Resolução nº 002, de 2003, identificou que o ISSL mostra-se 
adequado para avaliação do estresse (PERES, 2008) e, por apresentar simplicidade de 
preenchimento e também estar sendo utilizado em várias pesquisas científicas, trabalhos clínicos  e 
estudos na área do estresse realizados junto a outras classes profissionais (LIPP et al., 2001a), 
mostrou-se adequado para a aplicação neste estudo realizado.  

A aplicação do ISSL, segundo o seu manual (LIPP,2000), pode ser executada por pessoas 
que não tenham treinamento em psicologia, porém sua correção e interpretação para utilização 
terapêutica, de acordo com as diretrizes para o uso de testes do Conselho Federal de Psicologia,  
deve sempre ser realizada por um psicólogo, não sendo o caso deste estudo cujo principal objetivo é 
essencialmente descritivo junto à classe de profissionais selecionada (mulheres contabilistas).  

O ISSL é constituído de 3 quadros de coleta de dados, cada um relativo a uma fase do 
estresse, onde são apresentados os vários sintomas característicos de cada fase. Lipp (2000) divide os 
sintomas de estresse que são avaliados pelo ISSL em dois grupos: físicos e psicológicos. A autora 
afirma que é salutar a atenção especial aos dois tipos de sintomas, porque eles interferem diretamente 
na qualidade de vida das pessoas, e podem desencadear o aparecimento de doenças sérias (COSTA, 
2007). Malagris e Fiorito (2006) destacam que as reações provocadas pelo estresse são interligadas e o 
que é de origem psicológica pode se manifestar também fisicamente, ou vice-versa. 

 
3.5 Pré-Teste 

O Pré-teste foi realizado com a aplicação de questionário inicial a 15 mulheres contabilistas, 
residentes em 3 cidades paranaenses: Curitiba, Londrina e Maringá. Foram escolhidas 5 
contabilistas de cada um dos três municípios. Ao final, foi observada a existência de dificuldade de 
interpretação de duas questões relacionadas à primeira parte do questionário. Com isso, foi 
necessário readequar estas perguntas e, novamente, foi o instrumento de pesquisa submetido a um 
novo Pré-teste. Nesta segunda avaliação, participaram 3 profissionais de Curitiba que relataram não 
haver dificuldades para respondê-lo. Desta forma, chegou-se a versão final do questionário. Nas 
duas etapas do Pré-teste foi observado que o instrumento levava, em média, dez minutos para ser 
respondido em sua totalidade.  

 
3.6 Procedimentos Estatísticos de Análise 

Considerando-se que este estudo analisa variáveis quantitativas, possui uma população finita 
e que também não se conhece o desvio padrão populacional, utilizou-se da fórmula proposta por 
Bruni (2007, p. 202) para estudos assim caracterizados. Através desta, obteve-se como amostragem 
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ideal a quantidade de 183 questionários a serem respondidos para se contar com 90% de nível de 
confiança e com um erro inferencial tolerável de 6%.    

 n =      ____Z² . p . q . N___  
                e². (N – 1) + Z². p .q  
Onde:  
N= tamanho da população (8042 mulheres contabilistas) 
Z=  variável da distribuição normal ( neste caso,  Z= 1,645, para 90% de nível de confiança) 
p=q=0,5  (assumido como 0,5 por se tratar de desvio padrão populacional desconhecido) 
e= erro inferencial (neste caso, estabelecido como 6%)  
Uma vez que foram tabulados 09 questionários adicionais ao valor inicial calculado para a 

amostra, isto fez com que o erro inferencial final obtido fosse de 5,85% ao invés dos 6% 
inicialmente estimados na estatística.   

 
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Do total de 192 mulheres contabilistas investigadas, verifica-se a seguir, as principais 
conclusões relacionadas às duas variáveis de pesquisa objeto deste estudo - Fases do Estresse e 
Sintomas do Estresse - apresentadas para a mulher contabilista do Paraná, por meio de dados e 
informações coletadas em Maio/2010.   

 
4.1 Fases do Estresse 

Na Figura 1, observa-se que como primeiro grupo predominante de participantes tem-se 58 
mulheres contabilistas (30,21%) que se encontram no grupo classificado como “Sem sinais de 
estresse”, uma vez que, apesar de apresentarem alguns sintomas de estresse estes não totalizam 
quantidade mínima suficiente para caracterizá-las em qualquer das fases.  A seguir, tem-se o grupo 
que totaliza 57 respondentes (29,69%), número este muito próximo ao das profissionais elencadas 
no estrato anterior, que se localiza na fase de Resistência que concentrou o maior número de 
contabilistas que se encontram em alguma fase do estresse.  Logo em seguida, aparece a Fase de 
Exaustão, com 52 respondentes (27,08%) e, por fim a Fase de Quase Exaustão, totalizando 25 
elementos (13,02%). Nenhuma contabilista paranaense participante da pesquisa em questão foi 
classificada na Fase de Alerta (0%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Classificação das Contabilistas Paranaense de acordo com a Fase de Estresse que se encontra 
 
Como análise geral desta variável (Fases do Estresse), conclui-se que 69,79% das 
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mulheres contabilistas do Paraná sofrem de estresse em suas distintas fases, frente a  30,21% 
que não foram classificadas como estressadas.  

 
4.2 Sintomas de estresse  
 
4.2.1 Área dos Sintomas - Físicos ou Psicológicos 

Adicionalmente, foi analisada a natureza dos sintomas mais freqüentes em cada fase 
do estresse, classificando-os em sintomas de ordem Física ou Psicológica, conforme 
estratificação utilizada pelo ISSL. A Figura 2 apresenta a distribuição observada em cada fase. 

 

  

Figura 2 – Sintomas de Estresse Apresentados pelas Contabilistas Paranaenses 
 
Quanto aos Sintomas Físicos ou Psicológicos na Fase “Sem Sinais de Estresse”, destaca-se, 

novamente, que este grupo não é caracterizado pela ausência total de sintomas e sim que o aspecto que 
determina a classificação da respondente a este grupo é o de possuir número inferior ao exigido para 
ser classificado na primeira fase de Estresse (Fase de Alerta).  

Das profissionais classificadas neste estrato, a grande predominância recai em 67% das 
mulheres que já apresentam a ocorrência de ao menos um sintoma físico listado, número este que 
sinaliza tendência expressiva de migração destas respondentes para fases seguintes. Logo a seguir 
19% afirmaram realmente não presenciar a ocorrência de nenhum dos sintomas listados no ISSL e, 
por fim, 14% das participantes deste grupo já apresentam ao menos um sintoma de natureza 
Psicológica que, se não é crítica pela quantidade expressa, sinaliza precaução preventiva quanto à 
natureza do sintoma apresentado de ordem Psicológica.   

Observaram-se os Sintomas Físicos ou Psicológicos do grupo pertencente à Fase de 
Resistência. Constatou-se na pesquisa em questão, que a maior incidência de tipo de sintomas nas 
mulheres classificadas na fase de Resistência é de natureza Física (67%) e uma expressiva presença de 
fatores Psicológicos (33%) demonstrando uma clara e crescente evolução do quadro de estresse.  

Quanto aos Sintomas Físicos ou Psicológicos para o grupo da Fase de Quase-Exaustão, 
percebe-se um maior índice de evolução e ocorrência de sintomas Físicos (69,5%) demonstrando o 
ápice e limite suportado pelo corpo no seu processo de resistência ao fator agressor e gerador de 
estresse.   

Na Fase de Exaustão, nota-se uma clara inversão e  predominância de sintomas de natureza 
Psicológica (64%), onde as conseqüências geradas pela persistência do fator agressor e agravamento 
do quadro já passa a ser mais crítico e gerando conseqüência e custos pessoais, empresarias e sociais. 
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4.2.2. Tipologia dos Sintomas em cada fase  
Além desta análise global do tipo de sintomas de Estresse encontrados nas participantes do 

estudo ora apresentado, foram verificados os sintomas específicos que são apresentados nas mulheres 
pertencentes a cada grupo (fase do estresse) analisado.  

 
4.2.2.1 Tipo de Sintomas na Fase “Sem Sinais de Estresse"  

Na Tabela 1estão dispostos os sintomas encontrados com maior freqüência nas mulheres que 
apresentam baixa freqüência de sinais de estresse para serem consideradas em qualquer das fases do 
estresse categorizadas de acordo com o ISSL. 

Tabela 1 – Sintomas ocorridos nas Mulheres do grupo “Sem sinais de Estresse” 
Ord Sintoma % Tipo 

1 Tensão muscular (dor muscular) 44,83% Físico 
2 Mãos e/ou pés frios  24,14% Físico 
3 Insônia, dificuldade de dormir 17,24% Físico 
4 Aperto na mandíbula/ranger de dente  15,52% Físico 
5 Boca Seca  13,79% Físico 
6 Vontade súbita de novos projetos  13,79% Psicológico 
7 Nó ou dor no estômago 10,34% Físico 
8 Respiração ofegante, entrecortada 6,90% Físico 
9 Mudança de apetite (muito ou pouco) 6,90% Físico 
10 Hipertensão súbita e passageira 5,17% Físico 
11 Diarreia passageira 3,45% Físico 
12 Aumento de sudorese (muito suor) 1,72% Físico 
13 Taquicardia (batimentos acelerados) 1,72% Físico 
14 Entusiasmo súbito 1,72% Psicológico 

Fonte: Dados da Pesquisa (Maio/2010) 

A Tabela 1 corrobora o resultado demonstrado na Figura 2. Assim como já visto anteriormente, 
verificou-se a maior ocorrência de sintomas físicos neste grupo e que destes, os cinco mais freqüentes 
são: 1) Tensão muscular; 2) Mãos e/ou pés frios; e 3) Insônia, dificuldade de dormir. Apesar da grande 
predominância de sintomas físicos, vale destacar que o primeiro sintoma Psicológico - Vontade súbita de 
desenvolver novos projetos - já ocorre na 6ª posição, estando à frente de vários outros fatores físicos, e 
sendo o mais predominante dentre os demais fatores de ordem Psicológica.  

 
4.2.2.2 Tipo de Sintoma na Fase Resistência  

Na Tabela 2 estão dispostos os sintomas mais frequentes nas mulheres que se encontram na Fase 
de Resistência. 

Tabela 2 - Sintomas mais Frequentes nas Mulheres Classificadas na Fase de Resistência 

Ord Sintoma % Tipo 
1 Problemas com a Memória 66,7% Físico 
2 Sensação de Desgaste Físico Constante 64,9% Físico 
3 Cansaço Constante 61,4% Físico 
4 Irritabilidade excessiva 50,9% Psicológico 
5 Sensibilidade emotiva excessiva 35,1% Psicológico 
6 Diminuição da Libido 33,3% Psicológico 
7 Dúvidas quanto a si próprias 29,8% Psicológico 
8 Mudança de Apetite 24,6% Físico 
9 Mal-Estar generalizado e sem causa específica 22,8% Físico 
10 Formigamento das extremidades 22,8% Físico 
11 Tontura ou Sensação de estar flutuando 22,8% Físico 
12 Gastrite prolongada, azia, queimação 19,3% Físico 
13 Aparecimento de problemas Dermatológicos 17,5% Físico 
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14 Pensamentos sobre um só assunto 14,0% Psicológico 
15 Hipertensão Arterial 5,3% Físico 

Fonte: Dados da Pesquisa (Maio/2010) 
 
Do total de mulheres elencadas na Fase de Resistência, 66,7% informaram que possuem 

Problemas relacionados à memória, seguido pelos sintomas Sensação de Desgaste Físico 
Constante(64,9%) e o Cansaço Constante(61,4%). Completando o grupo de cinco sintomas mais 
frequentes nas contabilistas que se encontram na Fase de Resistência já surgem fatores de ordem 
Psicológica sendo a Irritabilidade Excessiva (50,9%)  e a Sensibilidade Emotiva Excessiva (35,1%).  

  
4.2.2.3 Tipo de Sintoma na Fase de Quase-Exaustão  

Na Tabela 3 estão dispostos os sintomas mais frequentes nas mulheres que se encontram na Fase 
de Quase-Exaustão. 

 
Tabela 3 - Sintomas mais Frequentes nas Mulheres Classificadas na Fase de Quase-Exaustão 

Ord Sintoma % Tipo 
1 Sensação de Desgaste Físico Constante 96,0% Físico 
2 Cansaço Constante 80,0% Físico 
3 Problemas com a Memória 80,0% Físico 
4 Irritabilidade excessiva 72,0% Psicológico 
5 Mal-Estar generalizado e sem causa específica 68,0% Físico 
6 Sensibilidade emotiva excessiva 68,0% Psicológico 
7 Tontura ou Sensação de estar flutuando 60,0% Físico 
8 Mudança de Apetite 48,0% Físico 
9 Diminuição da Libido 44,0% Psicológico 
10 Gastrite prolongada, azia, queimação 36,0% Físico 
11 Pensamentos sobre um só assunto 36,0% Psicológico 
12 Formigamento das extremidades 32,0% Físico 
13 Aparecimento de problemas Dermatológicos 28,0% Físico 
14 Hipertensão Arterial 28,0% Físico 
15 Dúvidas quanto a si próprias 24,0% Psicológico 

Fonte: Dados da Pesquisa (Maio/2010) 
 
Merece atenção nesta fase o fato de que as primeiras posições continuam sendo 

ocupadas pelos mesmos sintomas apresentados na fase anterior (Resistência). Diferenciam-se, 
todavia a ordem e a freqüência observada demonstrando um acentuado aumento de freqüência 
constatada em cada sintoma. Enquanto na fase de Resistência os três sintomas apresentavam 
freqüência que variava de 61% a 66%, nesta fase de Quase-Exaustão, os mesmos sintomas 
acentuam sua freqüência para marcas superiores a 80% indicando um claro aumento e 
agravamento.   

Diferentemente dos sintomas observados nas mulheres que se encontram na Fase de 
Resistência, nas contabilistas que compõem o grupo caracterizado pela Fase de Quase-
Exaustão somente um dos cinco sintomas mais comum é psicológico: Irritabilidade 
Excessiva. Como quinto sintoma mais freqüente nas mulheres deste estrato, ficaram 
empatados: Sensibilidade Emotiva Excessiva e Mal-estar Generalizado e sem Causa 
Específica.  

 
4.2.2.4 Tipo de Sintoma na Fase de Exaustão  

Na Tabela 4, estão dispostos os sintomas mais comuns nas mulheres que foram 
categorizadas na Fase de Exaustão. Nesta fase, diferentemente do que foi observado nas 
demais, existe a predominância de sintomas psicológicos. 
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Tabela 4 - Sintomas mais Freqüentes nas Mulheres Classificadas na Fase de Exaustão 

Ord Sintoma % Tipo 
1 Cansaço Excessivo  90,4% Psicológico 
2 Angústia ou ansiedade diária 88,5% Psicológico 
3 Vontade de fugir de tudo 82,7% Psicológico 
4 Irritabilidade sem causa aparente 80,8% Psicológico 
5 Apatia, vontade de não fazer nada, depressão 73,1% Psicológico 
6 Insônia 71,2% Físico 
7 Perda do senso de humor 69,2% Psicológico 
8 Hipersensibilidade emotiva 67,3% Psicológico 
9 Sensação de incompetência em todas as áreas 59,6% Psicológico 
10 Pensamento constante no mesmo assunto 59,6% Psicológico 
11 Dificuldades Sexuais 44,2% Físico 
12 Formigamento extremidades 44,2% Físico 
13 Tiques Nervosos 44,2% Físico 
14 Problemas dermatológicos prolongados 44,2% Físico 
15 Mudança extrema de Apetite 38,5% Físico 
16 Tonturas freqüentes 38,5% Físico 
17 Pesadelos 34,6% Psicológico 
18 Taquicardia (batimento acelerado) 28,8% Físico 
19 Hipertensão arterial confirmada 21,2% Físico 
20 Impossibilidade de trabalhar 17,3% Psicológico 
21 Diarréias freqüentes 13,5% Físico 
22 Úlcera 11,5% Físico 

Fonte: Dados da Pesquisa (Maio/2010) 
 
Dos dez sintomas mais freqüentes nas contabilistas que estão na Fase de Exaustão, 

apenas um caracteriza-se como físico: Insônia. Este fato corrobora o fenômeno de uma maior 
incidência de sintomas psicológicos nas mulheres que estão enquadradas no estágio mais 
elevado de Estresse, como demonstrado anteriormente na Figura 2. De acordo com as 
respostas obtidas, entre os sintomas mais comuns estão: 1) Cansaço excessivo; 2) Angústia ou 
ansiedade diária; 3) Vontade de fugir de tudo; 4) Irritabilidade sem causa aparente; e, 5) 
Apatia, vontade de não fazer nada, depressão. Estes sintomas podem prejudicar ou até 
mesmo impedir a execução de atividades por estas profissionais e, portanto, merece atenção 
especial de órgãos ligados à classe profissional contábil. 

 
4.2.2.5 Quadro Geral de Sintomas   

Por fim, analisou-se a ocorrência dos sintomas mais freqüentes nas mulheres 
contabilistas do Paraná, independente da Fase de Estresse que se encontram. Essa análise se 
justifica pelo fato de uma profissional classificada em um grupo distinto não estar livre de 
apresentar um sintoma característico de uma fase diferente daquela que está enquadrada. Os 
resultados encontrados nesta investigação estão dispostos na Tabela 5. 

Realizando a análise conjunta dos sintomas mais freqüentes nas contabilistas paranaenses, 
desconsiderando a fase na qual estão enquadradas, foi verificado que a maior incidência é de 
sintomas físicos (73,33%), sendo 11 sintomas em um total de 15 mais encontrados. O primeiro 
fator físico com maior predominância de ocorrência é a Tensão muscular (61,98%) que ocupa 
simultaneamente a 2ª posição com um fator psicológico.  

Por sua vez, os 4 fatores psicológicos encontrados (16,37%), apesar de serem menos 
significativos se considerar a quantidade total de fatores manifestados (15), não devem de forma 
alguma ser subestimados pois ocupam as primeiras posições, demonstrando altas freqüências de 
ocorrência, sendo eles: 1) Sensação desgaste físico constante(63,02%) que ocupa a primeira 
posição dentre todos; e, 2) Problemas com a memória, esquecimento(61,98%) que ocupa 
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simultaneamente a 2ª posição com o fator físico nominado anteriormente.  
 

Tabela 5 - Sintomas mais Freqüentes nas Mulheres Contabilistas do Paraná 

Ord Sintoma 
Nº 

Mulheres % 
Fase 

Característica Tipo 

1 Sensação desgaste físico constante 121 63,02% Resistência Psicológico 
2 Tensão muscular (dor muscular) 119 61,98% Alerta Físico 
3 Problemas com a memória, esquecimento 119 61,98% Resistência Psicológico 
4 Cansaço excessivo 110 57,29% Exaustão Físico 
5 Cansaço constante 106 55,21% Resistência Físico 
6 Irritabilidade excessiva 100 52,08% Resistência Físico 
7 Irritabilidade sem causa aparente 92 47,92% Exaustão Físico 
8 Vontade de fugir de tudo 91 47,40% Exaustão Físico 
9 Angústia ou ansiedade diária 80 41,67% Exaustão Físico 
10 Sensibilidade emotiva excessiva 79 41,15% Resistência Físico 
11 Perda do senso de humor 74 38,54% Exaustão Físico 
12 Insônia 73 38,02% Exaustão Psicológico 
13 Mal-estar generalizado, sem causa 72 37,50% Resistência Psicológico 
14 Apatia, vontade de nada fazer, depressão 71 36,98% Exaustão Físico 
15 Diminuição da libido 70 36,46% Resistência Físico 

Fonte: Dados da Pesquisa (Maio/2010) 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com a Segunda Guerra Mundial, a inserção feminina no mercado de trabalho ganhou 

força. Desde então, as mulheres começaram a desempenhar diferentes atividades: o papel 
profissional, acadêmico, de esposa, de mãe, de administradora do lar e, muitas vezes, em 
serviços voluntários ligados ao bem-estar social. Com isso, elas ficaram mais expostas a 
agentes estressores. 

Estes agentes estressores constituem eventos, intrínsecos ou extrínsecos, que podem 
desencadear o estresse no ser humano. Estresse caracteriza-se como o processo de adaptação 
realizado pelo organismo a situações que são estranhas a ele. Contudo, diferentemente da 
crença popular, o estresse não representa um problema, e sim uma solução encontrada pelo 
organismo para reverter momentos adversos. O que pode se tornar prejudicial à pessoa é o 
excesso e manutenção da situação estressora. 

O estresse pode ser ativado por agentes bons ou ruins e é dividido em quatro fases: 1) 
Fase de Alerta; 2) Fase de Resistência; 3) Fase de Quase-Exaustão; e, 4) Fase de Exaustão. O 
organismo, ao identificar esta nova situação, inicia o processo de readaptação para eliminá-la. 
Com este início, o sujeito entra na primeira fase, a de Alerta, onde o organismo consome 
energia para recuperar a homeostase. Passando desta fase, e não sendo o estresse eliminado, o 
individuo pode ir passando para as demais fases, havendo assim um gasto de energia ainda 
maior. Cada fase é caracterizada por sintomas específicos, divididos em físicos e psicológicos. 

Diante disso, o presente estudo buscou investigar o estresse das mulheres contabilistas do 
Paraná. Este artigo faz parte de uma série de pesquisas que estão sendo desenvolvidas enfocando estas 
profissionais. Com a aplicação do Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL), observou-se que 
69,79% das mulheres que responderam ao questionário estão enquadradas em uma das fases de 
estresse. Deste percentual, grande parte está classificada nas Fases de Resistência e de Exaustão. 
Destaca-se aqui, que nesta última fase, o desempenho das mulheres é prejudicado demasiadamente, 
sendo este um ponto que merece grande atenção. 

Verificou-se também que nas três primeiras fases existe uma predominância de sintomas 
físicos. Contudo, na Fase de Exaustão, este quadro é invertido; as contabilistas enquadradas neste 
estrato apresentaram um maior número de sintomas psicológicos. Desconsiderando o grupo de 
estresse em que as mulheres foram enquadradas, observou-se com mais freqüência os seguintes 
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sintomas: 1) Sensação de desgaste físico constante; 2) Tensão muscular; e, 3) Problemas com a 
memória, esquecimento. 

Como medidas de diminuição dos sintomas identificados de estresse, recomenda-se o 
desenvolvimento de programas que promovam maior conscientização a respeito e um constante e 
preventivo sistema acompanhamento dos níveis de evolução dos sintomas e fases expostos pelos 
órgãos governamentais e também por órgãos envolvidos com o bem-estar, desenvolvimento e 
interesses do grupo de referência estudado – Mulheres Contabilistas do Paraná. 

Por fim, recomenda-se a realização de outros estudos com o intuito de investigar a incidência 
de estresse nas mulheres contabilistas. Estudos poderão ser feitos englobando profissionais de outras 
regiões do país, confrontando seus resultados com os achados do artigo em questão.  
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APÊNDICE 1- QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 
 
1ª. Parte – Dados Cadastrais e de Perfil (questões 01 a 13) 
Nome                                                               CRC:   
Idade (preenchimento obrigatório):    
Data do preenchimento:                                  CIDADE(preenchimento obrigatório):                                  
 
1- ESCOLARIDADE  
(  ) Técnico em Contabilidade 
(  )Ensino Superior em Contabilidade incompleto  
(  ) Ensino Superior em Contabilidade completo  
(  ) Especialização em Contabilidade incompleta  
(  ) Especialização em Contabilidade completa  
(  ) Mestrado em Contabilidade incompleto 
(  ) Mestrado em Contabilidade completo 
(  ) Doutorado em Contabilidade incompleto  
(  ) Doutorado em Contabilidade completo  
(  ) Outro. Especificar : _____________________  
 
2 - RENDA FAMILIAR  
(  ) Menos de 1 salário mínimo  
(  ) de 1 a 5 salários mínimos  
(  ) de 5 a 10 salários mínimos  
(  ) de 10 a 15 salários mínimos  
(  ) de 15 a 20 salários mínimos  
(  ) mais de 20 salários mínimos  
 
3. SITUAÇÃO CONJUGAL 
(  ) Casada 
(  ) Viúva 
(  ) Separada/divorciada 
(  ) Solteira 
 
4. FILHOS 
(  ) Não possui 
(  ) Possuo __ filho(s).  Idade do(s) filho(s): __ anos; ___anos;  ___anos 
 
5. MORADIA 
(  ) Mora Sózinha 
(  ) Acompanhada de outras pessoas. Quantas? 01  
 
6. TEMPO DE ATUAÇÃO EM CONTABILIDADE: __  anos  
 
7. PAPEL DE ATUAÇÃO 
(  ) Proprietária de Escritório de Contabilidade 
(  ) Colaboradora de Escritório de Contabilidade 
(  ) Colaboradora em Empresa Privada 
(  ) Colaboradora em Empresa Pública 
(  ) Colaboradora em Empresa do 3º. setor 
(  ) Professora de disciplina de alguma área da Contabilidade. 
(  ) Outra. Especificar : ___________________________________________ 
 
8. PRINCIPAL ATIVIDADE EM CONTABILIDADE   
Na maior parte das suas horas de trabalho, você atua em:  
(  ) Auditoria 
(  ) Perícia 
(  ) Controladoria  
(  ) Fiscal 
(  ) Tributária 
(  ) Contabilidade Pública 
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(  ) Professora de disciplina de alguma área da Contabilidade. 
(  ) Outra. Especificar : ___________________________________________ 
 
9. ATIVIDADE PROFISSIONAL EXTRA  
Você desenvolve alguma atividade profissional além da sua jornada normal de trabalho? 
(  ) Não      (   ) Sim. Qual? ____________________________________________ 
 
10. ATIVIDADES DOMÉSTICAS  
Quantas horas diárias você destina a execução de atividades domésticas tais como cuidar da casa, cuidar dos 
filhos, levar/buscar filhos na escola, outras atividades do lar:  
(  ) 0 h  
(  ) até 2 h 
(  ) entre 2h e 4h 
(  ) acima de 4h 
 
11. RELACIONAMENTO SOCIAL  
Quão satisfeita você está com suas relações pessoais (amigos, parentes, conhecidos, colegas)? 
(   ) muito insatisfeito 
(   ) insatisfeito 
(   ) nem satisfeito nem insatisfeito 
(   ) satisfeito 
(   ) muito satisfeito 
 
12. TEMPO PESSOAL  
Quanto você é capaz de relaxar e curtir você mesma (tempo para você)?  
(   ) nada 
(   ) muito pouco 
(  ) médio 
(   ) muito 
(   ) completamente 
 
13.  . LAZER E ENTRETENIMENTO  
Das atividades de LAZER E ENTRETENIMENTO relacionadas abaixo, quais você realiza pelo menos uma vez 
ao mês (pode sinalizar mais de uma resposta)  
(  ) leitura de livros 
(  ) cinema 
(   ) teatro 
(   ) happy hour com amigos 
(   ) dançar, “balada” 
(   ) academia  
(   )caminhar  
(  ) viagens curtas (fim de semana)   
(  ) Internet 
(   )outra(s).  Qual (is)? _____________________________________________________  
(   ) No meu atual momento, não tenho TEMPO para realizar NENHUMA atividade.  
(   ) No meu atual momento, não tenho CONDIÇÕES FINANCEIRAS para realizar NENHUMA. 
 
2ª. Parte: ISSL / INVENTÁRIO DE SINTOMAS DE STRESS DE LIPP  
14- Sinalize os sintomas que ocorreram com você nos períodos destacados (pode-se marcar quantas 
alternativas desejar):  
 
I- Dos sintomas abaixo, marque com “X” todos os que ocorreram NAS ÚLTIMAS 24H 
(   ) Mãos e/ou pés frios  
(   ) Boca Seca  
(   ) Nó ou dor no estômago  
(   ) Aumento de sudorese (muito suor)  
(   ) Tensão muscular (dor muscular)  
(   ) Aperto na mandíbula/ranger de dente  
(   ) Diarréia passageira  
(   ) Insônia, dificuldade de dormir  
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(   ) Taquicardia (batimentos acelerados)  
(   ) Respiração ofegante, entrecortada  
(   ) Hipertensão súbita e passageira  
(   ) Mudança de apetite (muito ou pouco)  
(   ) Aumento súbito de motivação  
(   ) Entusiasmo súbito  
(   ) Vontade súbita de novos projetos  

 
II- Dos sintomas abaixo, marque com “X” todos os que ocorreram  NA ÚLTIMA SEMANA . 
(   ) Problemas com a memória, esquecimento  
(   ) Mal-estar generalizado, sem causa  
(   ) Formigamento extremidades(pés/mãos)  
(   ) Sensação desgaste físico constante  
(   ) Mudança de apetite  
(   ) Surgimento de problemas de pele (dermatológicos)  
(   ) Hipertensão arterial (pressão alta)  
(   ) Cansaço Constante  
(   ) Gastrite prolongada=queimação,azia  
(   ) Tontura-sensação de estar flutuando  
(   ) Sensibilidade emotiva excessiva  
(   ) Dúvidas quanto a si próprio  
(   ) Pensamentos sobre um só assunto  
(   ) Irritabilidade excessiva  
(   ) Diminuição da libido=desejo sexual  

 
III- Dos sintomas abaixo, marque com “X” todos os que ocorreram NO ÚLTIMO MES.  
(   ) Diarréias freqüentes  
(   ) Dificuldades Sexuais  
(   ) Formigamento extremidades-mãos/pés  
(   ) Insônia  
(   ) Tiques nervosos  
(   ) Hipertensão arterial confirmada  
(   ) Problemas dermatológicos prolongado  
(   ) Mudança extrema de apetite  
(   ) Taquicardia (batimento acelerado)  
(   ) Tontura freqüente  
(   ) Úlcera  
(   ) Impossibilidade de Trabalhar  
(   ) Pesadelos  
(   ) Sensação incompetência todas áreas  
(   ) Vontade de fugir de tudo  
(   ) Apatia, vontade de nada fazer, depressão  
(   ) Cansaço excessivo  
(   ) Pensamento constante mesmo assunto  
(   ) Irritabilidade sem causa aparente  
(   ) Angústia ou ansiedade diária  
(   ) Hipersensibilidade emotiva  
(   ) Perda do senso de humor 

 
 


