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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi inventariar o estresse em recrutas do Exército Brasileiro 
durante o período de Instrução Individual Básica (IIB) de um Curso de Formação de 
Combatente de Selva. Para isso, utilizou-se o Inventário de Sintomas de Estresse para 
Adultos de Lipp (ISSL). Participaram da pesquisa 28 sujeitos, recrutas de uma 
Organização Militar do Exército em Manaus, com idades de 18 a 22 anos e que 
estavam na última semana do período de IIB. Destes, 82,14% (F=23) não 
apresentaram estresse e 17,86% (F=5) apresentaram estresse. Todos os sujeitos que 
apresentaram estresse estavam na fase de resistência e dentre estes houve 
predominância de sintomas psicológicos (60%, F=3). O simtoma físico mais frequente 
foi “Sensação de desgaste físico constante”, reconhecido por 80% os recrutas com 
estresse e os sintomas “Sensibilidade emotiva”, “Pensar constantemente em um só 
assunto” e “Irritabilidade excessiva” foram os sintomas psicológicos mais frequentes, 
reconhecidos por 60% dos recrutas com estresse.  Estes resultados solucionam o 
problema desta pesquisa que indagou quais seriam os níveis de estresse e 
sintomatologia apresentados pelos recrutas durante a sua formação inicial de 
combatente de selva. O fato de 82,14% dos recrutas aqui pesquisados não terem 
apresentado estresse, levanta a hipótese de que as instruções da Formação de 
Combatente de Selva são bem conduzidas por um processo educacional que vise o 
aprendizado de repertórios de ajustamento e adaptação. O comandante militar 
necessita conhecer seus subordinados, suas diferenças individuais. A avaliação 
psicológica pode ajudar o comandante militar no conhecimento de seus subordinados 
e, em relação ao estresse, o ISSL demostrou ser um instrumento adequado para este 
fim. Apontou-se para a necessidade de uma preocupação constante dos comandantes 
militares referente às condições físicas, intelectuais e psicológicas de seus 
subordinados tanto nas situações de combate quanto nas situações de formação ou 
treinamento. Essas últimas devem ser do seu pleno conhecimento, a fim de que não 
seja surpreendido por reações dos comandados quando submetidos ao estresse. 
 

Palavras-chave: Estresse. Formação Militar. Combatente de Selva. 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to inventory the stress in Brazilian Army recruits during the 
Basic Instruction Individual (IIB) of a Combatant Training Course Selva. For this, we 
used the Inventory of Stress Symptoms for Adults Lipp (ISSL). The participants were 
28 subjects, recruits an Army Military Organization in Manaus, aged 18 to 22 years 
who were in the last week of the IIB period. Of these, 82.14% (F = 23) showed no 
stress and 17.86% (F = 5) showed stress. All subjects with stress were in the resistance 
phase and among these there was a predominance of psychological symptoms (60%, 
F = 3). The most common physical Symptom was "constant physical wear Sensation", 
recognized by 80% recruits with stress and symptoms "emotional sensitivity", "Think 
constantly in one subject" and "excessive irritability" were the most frequent 
psychological symptoms, recognized by 60% of recruits with stress. These results 
solve the problem of this research that asked what would be the stress symptoms and 
levels presented by recruits during their initial training jungle fighter. The fact that 
82.14% of the recruits surveyed here have not shown stress, hypothesizes that the 
instructions of Combatant Training Selva are well conducted by an educational process 
aimed at learning repertoires of adjustment and adaptation. The military commander 
must know his subordinates, their individual differences. A psychological evaluation 
can help the military commander in the knowledge of his subordinates and, in relation 
to stress, ISSL demonstrated to be a suitable instrument for this purpose. He pointed 
to the need for a constant concern of the military commanders regarding the physical, 
intellectual and psychological conditions of his subordinates both in combat situations 
as in situations of education or training. The latter must be of knowledge, so that is not 
surprised by the reactions of controlled when subjected to stress. 
 
 
Keywords: Stress. Military Training. Combatant Selva. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Esta monografia tem como finalidade apresentar ao leitor respostas a 

questionamentos que foram realizados quanto ao estresse físico e psicológico 

apresentado por um grupo de recrutas em período de Instrução Individual Básica de 

um Curso de Formação de Combatente de Selva do Exército Brasileiro. 

Estresse tornou-se um dos assuntos mais estudados nos últimos anos. Livros, 

revistas e teses têm sido dedicados inteiramente a investigações profundas sobre o 

conceito do estresse e suas implicações para a saúde e qualidade de vida do ser 

humano. Segundo Rangé (2001) este aumento no interesse no campo se deu, em 

parte, devido ao fato de que em 1979, o governo americano publicou um relatório 

(public Health Service, 1979) no qual afirmava que o estresse excessivo é capaz de 

produzir mudanças psicológicas sérias, com implicações para a saúde mental e física 

do ser humano. Tal afirmação conferiu ao fator estresse uma importância grande para 

a saúde geral da população e levou pesquisadores à busca de tratamentos do 

estresse patogênico. A estimativa é de que pelo menos 50% das pessoas doentes 

estejam sofrendo de problemas relacionados ao estresse. 

Este interesse internacional começou nos últimos anos a se desenvolver no 

Brasil também. Campinas tornou-se um dos centros mais avançados de pesquisas 

nesta área e conta com um laboratório de estudos psicológicos do estresse, um centro 

psicológico de controle do estresse e a PUCCAMP já produziu dezenas de 

dissertações de mestrado sobre este assunto. Deste modo, contrário ao que ocorre 

em muitas áreas da psicologia, em que a produção do conhecimento ocorre no 

Exterior e é, então, importada para cá, já se conta hoje em dia com muitos dados de 

pesquisa brasileiras sobre estresse. No meio militar destacam-se os recentes estudos 

realizados pelo Exército dos Estados Unidos da América (EUA), acerca do estresse e 

suas consequências para a saúde geral de seus combatentes.  

Entretanto, o estresse não vem recebendo atenção necessária em se tratando 

de políticas de saúde no Brasil, particularmente no âmbito das instituições militares 

brasileiras. O estresse é uma questão de saúde pública e seus efeitos nos processos 

de saúde-doença são incontestáveis. Merece, portanto, maior atenção dos gestores 
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da saúde, qualquer que seja o tipo de organização. Despertar uma preocupação com 

questões de estresse a partir de pesquisas científicas em ambientes próprios militares 

pode ser um bom começo. Segundo Maia (ET AL, 2005) desde 2003, enfermeiros, 

veterinários e psicólogos do Quadro Complementar de Oficiais do Exército Brasileiro 

têm se dedicado ao desenvolvimento de uma linha de pesquisa em Vigilância em 

Saúde no Exército Brasileiro, onde citam o estresse como fator da atenção de saúde 

do combatente em campanha e em cursos de formação. 

O trabalho realizado nas forças armadas pode ser uma fonte de estresse devido 

a uma série de fatores. Exemplos são citados no estudo de Burrel et al (2006) que 

coloca a ocupação militar como portadora de vários fatores estressantes, tais como a 

mobilidade geográfica constante, separação da família, risco de lesão durante o 

trabalho e jornada de trabalho longa e imprevisível. 

O ingresso em instituições militares, segundo Amador et al (2002, apud 

ELLWANGER, 2007) traz um grande impacto psicológico ao indivíduo, já que as 

regras grupais destas instituições, suas particularidades, seus determinantes de 

convivência e ideais permeiam as relações de trabalho e as relações interpessoais. 

Ao ingressar na vida militar, o indivíduo incorpora aos seus valores os atributos 

característicos da personalidade militar, preconizados pelos regulamentos da 

instituição. Os mesmos autores, ao analisarem o impacto da inclusão nas Forças 

Armadas e de como isso pode ser um agente estressor, alegam que o militar anseia 

por um ideal de profissional que se baseia em princípios rígidos, padronização de 

condutas, comportamentos, atos e fardamentos, dificultando, assim, a expressão da 

individualidade, e sua formação ocorre nesses padrões. Ressaltam, ainda, que o 

grupo exerce papel intimidativo sobre o indivíduo, cerceando, especialmente, sua 

liberdade. 

Particularmente, os recrutas convivem com as situações de tensão emocional 

como as já apresentadas e estão constantemente expostos a estímulos estressores, 

principalmente durante seu período de formação de soldado. 

Condições de trabalho que merecem atenção especial com relação às medidas 

de prevenção à saúde são as que concorrem o militar, principalmente quando este 

está em situação de campanha ou em situações de curso de formação. Pouca e 
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desatualizada é a literatura militar que trata das doenças específicas do militar. Em se 

tratando de assuntos relacionados à saúde mental do combatente, aí é que a situação 

parece bem mais precária. Sendo assim, urge a necessidade de organização do 

conhecimento adquirido acerca da manutenção da saúde mental do combatente. 

Durante as sessões de instrução na formação básica de combatente de selva, 

o soldado é colocado, tanto quanto possível, em contato direto com situações 

semelhantes às que devam ocorrer no exercício de suas atividades. A instrução deve 

sempre observar o princípio do realismo e os objetivos relacionados à área afetiva são 

desenvolvidos durante todo o ano de instrução. Sendo assim, inevitavelmente, as 

atividades de formação de combatente de selva provocam reações de estresse nos 

soldados. 

 Tal ênfase do presente estudo em questões de avaliação de estresse em 

soldados em formação, justifica-se pelo fato de que em muitos casos de operações 

militares e de cursos de formação militar a capacidade de sobrevivência na operação 

ou de engajamento no curso residirá basicamente em condições físicas e mentais 

adequadas para enfrentar situações de emergência e de simulação de combate, na 

posse de boa saúde geral, a despeito de sofrimentos físicos e psíquicos decorrentes 

da fadiga, da fome, da sede, da possibilidade de ferimentos, por vezes, graves. 

Também se justifica pela suposição de que o estresse não vem recebendo atenção 

necessária em se tratando de políticas de saúde no Brasil e em particular no âmbito 

das instituições militares brasileiras. Se o indivíduo ou o grupo de indivíduos não 

estiver preparado fisicamente e psicologicamente para vencer todos os obstáculos e 

aceitar os piores reveses, as possibilidades de sobreviver e durar nas ações estarão 

sensivelmente reduzidas. 

 A avaliação psicológica do estresse nesse contexto parece fundamental, tanto 

no processo de seleção de pessoal para o ingresso nas forças armadas, como sugere 

o trabalho de Brito e Goulart (2005), quanto no decorrer da formação do soldado, 

visando a obter conhecimento para a promoção de ações em saúde física mental do 

combatente. 

É neste contexto que se situa a problemática desta pesquisa. Quais seriam, 

então, os níveis de estresse (físico e psicológico) e sintomatologia apresentados por 
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recrutas em período de Instrução Individual Básica de um Curso de Formação de 

Combatente de Selva? 

No contexto do problema principal desta pesquisa, surgiram diversos outros 

questionamentos quanto ao estresse apresentado por recrutas no período de 

Instrução Individual Básica no Curso de Formação de Combatente de Selva: O que é 

Estresse? Quais as fases do estresse apresentados pelos recrutas em formação 

básica de combatente de selva? Quais os sintomas físicos de estresse desses 

recrutas? Quais os sintomas psicológicos de estresse desses recrutas? Qual a 

predominância de tipos de sintomas de estresse desses recrutas? 

As respostas aos questionamentos anteriormente apresentados nortearam o 

presente trabalho, a fim de elucidar de uma maneira mais didática o problema aqui 

apresentado. Sendo assim, para responder aos questionamentos propostos, este 

estudo foi guiado pelo objetivo geral de inventariar o estresse apresentado por 

recrutas em formação básica de um Curso de Combatente de Selva do Exército 

Brasileiro. 

Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o objetivo 

geral, levantou-se objetivos específicos que irão conduzir a consecução do propósito 

deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

a) Diferenciar os conceitos de estresse, estressores e reação de estresse. 

b) Identificar o estresse e sua sintomatologia em recrutas no período de 

instrução individual básica do curso de formação de combatente de selva. 

c) Mensurar os níveis de estresse desses recrutas. 

d) Classificar os níveis de estresse. 

e)   Apresentar a predominância de estresse físico ou psicológico. 

No Capítulo 1 do presente trabalho, o leitor irá encontrar uma ampla gama de 

informações básicas acerca da fisiologia das emoções e os principais pressupostos 

teóricos que tratam do comportamento emocional dos seres humanos. Ainda no 

Capítulo 1, os itens que teorizam acerca da relação entre estresse e doenças 

fornecem ao leitor informações de como o estresse contribui para a patogênese de 

inúmeras doenças. Todo o modelo de estresse apresentado na revisão de literatura 

fundamenta-se nos pressupostos teóricos de estudiosos da neurobiologia e da 
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psicologia da saúde. Posteriormente, procedeu-se um relato dos fatores causadores 

de estresse mais comuns aos quais estão submetidos os militares do Exército, em 

especial, os recrutas em formação de combatente de selva, os quais irão compor a 

população desta pesquisa. 

O capítulo 2 consta dos procedimentos metodológicos a serem utilizados para 

inventariar o estresse. 

No capítulo 3 foi realizada a apresentação e a discussão dos dados que foram 

coletados. 

Por fim foram tecidas considerações finais através de uma exposição factual 

sobre o que foi investigado, analisado, interpretado; onde consta uma síntese 

comentada das ideias essenciais e dos principais resultados obtidos, apresentando 

inferências sobre tais resultados, evidenciando aspectos válidos e aplicáveis a outros 

fenômenos, indo além dos objetivos imediatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo é uma revisão de literatura que foi realizada com o intuito de reunir 

e expor conceitos acerca do tema e abordar, de forma crítica e sucinta, dentro daquilo 

que interessa a este trabalho, uma fundamentação teórica para assuntos sobre 

estresse e reações de estresse inerentes a atividade militar. 

Para entender como nosso corpo reage ao estresse, devemos primeiramente 

examinar como reagimos ao perigo ou às demandas de adaptação ao ambiente. 

 

1.1 COMPORTAMENTO EMOCIONAL 

 

Existe grande concordância na proposição de que emoção e motivação estão 

estritamente relacionadas. Assim, de definirmos estado motivacional por um impulso 

que impele o organismo a alguma ação que visa à satisfação de objetivos ou resulta 

em aumento ou diminuição de um conflito, a emoção seria a consequência de um 

comportamento motivado, quer tenha ou não cumprido sua finalidade. Na visão de 

alguns autores, entretanto, a motivação é apenas um dos componentes da emoção, 

ao lado dos componentes endócrino, autonômico, sensorial e motor. De fato, a 

experiência emocional não é um fenômeno unitário, varia de pessoa para pessoa e 

são os resultados de vários eventos. 

No caso mais simples a emoção se expressa por um ato motor, de natureza 

motivacional, desencadeado por sensações provocadas por estímulos sensoriais do 

meio onde se encontra o indivíduo. A emoção, entretanto, pode incluir um conjunto de 

pensamentos e planos sobre um evento que já ocorreu, está ocorrendo ou que vai 

acontecer e manifestar-se através de expressões faciais características. Ao lado disto, 

podem ocorrer alterações endócrinas e autonômicas importantes, tais como garganta 

e boca secas, sudorese nas mãos e axilas, aumento dos batimentos cardíacos e da 

respiração, rubor facial, tremores das extremidades e, dependendo da intensidade da 

experiência emocional, incontinência urinária e intestinal. 
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Uma das definições mais simples de emoção refere-se à manifestação de 

reações psicomotoras, geralmente acompanhadas de alterações neurovegetativas 

em resposta a um estímulo ambiental (BRANDÃO, 2004). Este é o marco teórico, a 

partir do qual se baseará todas as conclusões sobre estresse no presente estudo. 

 

1.2 ASPECTOS EVOLUTIVOS 

 

Segundo Darwin (apud BRANDÃO, 2004), dado o caráter evolutivo do 

comportamento emocional, a sua compreensão no homem depende, em grande parte, 

do estudo do comportamento de outros animais. Para este autor as expressões 

emocionais podem ser compreendidas com base em três princípios: 

a) Princípio da utilidade dos hábitos – Os animais expressam o significado de 

suas emoções aos outros animais através de alterações comportamentais 

características. São inúmeros os exemplos desta situação. Ranger os dentes e 

exibição das garras acompanham o ataque as presas. Retração das orelhas na 

iminência de um ataque defensivo expressa autopreservação. Os chimpanzés e os 

homens franzem as sobrancelhas indicando desagrado. O bocejo pode indicar tensão, 

e um meio-sorriso sustentado pode representar temor em resposta a um 

constrangimento. 

b) Antítese – Nesta condição, dois estados emocionais opostos em princípio 

(por exemplo, comportamento agressivo/cordialidade) também se expressam de 

forma oposta. Uma situação comum em várias espécies, inclusive o homem, é a 

oposição entre o olhar fixo (significando dominância e iminência de um ataque) e o 

olhar para baixo (significando submissão). 

c) Ação direta do sistema nervoso central – Diz respeito ao ajuste fisiológico 

que estão envolvidos em um determinado estado emocional, que são preparatórios 

para o estabelecimento de um curso apropriado de ação. A maioria dos ajustes 

envolve o sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino. 



17 

 

 

 

As memórias emocionais associadas ao medo condicionado são observadas 

em muitas espécies animais. Uma vez estabelecida a memória de um evento aversivo 

ela se torna relativamente permanente. Os genes determinam expressões 

comportamentais defensivas similares dentro das espécies e funções defensivas 

parecidas através das espécies porque os sistemas neurais de defesa estão 

preservados ao longo da evolução (BRANDÃO, 2004). Assim, comportamentos 

específicos para fugir ou evitar o predador ou os estímulos que ameacem a 

sobrevivência do animal apresentam características comuns ao longo da escala 

evolutiva. Portanto, respeitadas as características das espécies, os resultados de 

estudos destes comportamentos em animais inferiores podem ser úteis para a 

compreensão da neurobiologia do medo no homem. Algumas pessoas são excelentes 

em detectar perigos à sua volta enquanto outras não lhes dão importância. Segundo 

Brandão (2004), diferenças de comportamentos de medo entre indivíduos são, em 

larga medida, devidas à variação genética. 

Nesta perspectiva (perspectiva esta adotada no presente estudo) o 

comportamento emocional do homem é visto como produto da evolução, como 

produto de suas interações com o ambiente no qual está inserido. O indivíduo irá 

operar adaptativamente no ambiente se suas interações foram e são adaptativas. De 

outra forma, irá operar mal-adaptativamente no ambiente se suas interações foram e 

são mal-adaptativas. 

 

1.3 AJUSTES FISIOLÓGICOS DAS EMOÇÕES 

 

Os ajustes fisiológicos das emoções serão aqui descritos de forma 

pormenorizada porque a compreensão destes fatores será muito importante para o 

entendimento de algumas teorias propostas para as emoções, particularmente a teoria 

da adaptação geral de H. Selye, como veremos mais tarde neste item. 
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1.3.1 Respostas imediatas 

 

Segundo Brandão (2004), os principais sinais fisiológicos das emoções são 

decorrentes da estimulação do sistema simpático, particularmente da medula 

suprarrenal. O simpático é ativado em todas as situações de alerta e prepara o 

organismo para uma ação de emergência como fuga ou luta (fase de alerta do 

estresse). O autor argumenta que: 

 

Essas alterações caracterizam-se pelo aumento da pressão arterial e 
frequência cardíaca, permitindo que o oxigênio seja bombardeado mais 
rapidamente; contração do baço liberando hemácias para o transporte de 
oxigênio; redistribuição do suprimento sanguíneo da pele e vísceras para o 
cérebro e músculos; dilatação dos brônquios e aumento da ventilação 
pulmonar; dilatação das pupilas para aumentar a acuidade visual, e 
estimulação do sistema linfático a fim de aumentar os linfócitos circulantes 
com vistas a reparar danos aos tecidos (BRANDÃO, 2004, p. 121). 

 

Tudo isso ocorre em um tempo de segundos a minutos. Nas condições de vida 

moderna, este processo pode ser mais prolongado, uma vez que as situações de 

perigo não estão sempre associadas à fuga ou luta e sempre levamos algum tempo 

para raciocinar sobre as possíveis consequências decorrentes da situação de perigo 

pela qual passamos. 

 

1.3.2 Respostas prolongadas 

 

A ação passa da medula adrenal para o córtex adrenal e para a pituitária 

anterior, que é responsável pela ativação do córtex adrenal. O córtex adrenal promove 

a liberação de glicocorticoides (GUYTON,1988). 

Os glicocorticoides constituem-se da hidrocortisona, corticosterona e cortisol. 

Eles promovem a transformação de não açúcares em glicogênio e aumentam a 

deposição deste último no fígado. Assim, eles continuam o trabalho iniciado no estágio 

de alarme, de prover o organismo de fontes de energia rapidamente mobilizáveis. Os 
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glicocorticoides também facilitam a reação dos vasos sanguíneos à adrenalina e à 

noradrenalina, aumentando ainda mais sua ação constritora, se fatores estressantes 

adicionais ocorrem. Outro fator complicador dos efeitos dos glicocorticoides reside na 

queda da resistência a infecções, associadas a seus efeitos anti-inflamatórios. Soma-

se a isto o fato de que estes hormônios retardam a formação do tecido cicatricial nas 

feridas, inibem a formação de anticorpos e diminuem a formação de leucócitos 

envolvidos na luta contra o agente infeccioso. Uma observação frequente é a 

produção de úlceras no estômago e duodeno, em face de seu papel permissivo aos 

efeitos corrosivos do ácido clorídrico na mucosa gástrica (BRANDÃO, 2004). 

Outras alterações hormonais que ocorrem durante o estresse prolongado 

dizem respeito ao crescimento corporal e metabolismo. Existe uma redução do 

hormônio somatotrópico e depressão da atividade da glândula tireoide, provavelmente 

resultante da diminuição da secreção do hormônio estimulante da tireoide. Desataca-

se, ainda, a redução de várias funções orgânicas associadas ao comportamento 

sexual e reprodutivo, pois corre uma queda na produção de andrógenos, bem como 

na produção de espermatozoides pelos testículos nos machos. Nas fêmeas, ocorre 

perturbação ou completa supressão do ciclo menstrual, redução do peso do útero, 

aumento do número de abortos espontâneos e alterações na lactação (BRANDÃO, 

2004). 

 

 

1.4 TEORIAS DAS EMOÇÕES 

 

A emoção tem sido objeto de várias teorias que vem sendo formuladas. 

Compreensivelmente, nenhuma delas aborda todos os aspectos das emoções. Em 

geral, elas foram desenvolvidas com base em um ou alguns aspectos das emoções 

de forma que estudar estas teorias pode nos ajudar a ter uma ideia geral das emoções. 
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1.4.1 Teoria de James-Lange 

 

No início do século passado, William James (apud BRANDÃO, 2004), psicólogo 

americano e Carl Lange (apud BRANDÃO, 2004), dinamarquês, propuseram 

independentemente uma teoria relacionando eventos fisiológicos a estados 

emocionais. Segundo eles, as emoções consistem da percepção das alterações 

fisiológicas desencadeadas pelo estímulo emocional. O ponto básico desta teoria 

estabelece que a resposta emocional preceda a experiência emocional, ou seja, o 

cérebro necessita primeiro ler a reação do organismo ao estímulo antes de expressar 

o comportamento emocional. Assim, por exemplo, sentir medo é perceber as 

alterações autonômicas (taquicardia, piloereção etc.) provocadas pelo estímulo 

emocional. Segundo esta teoria, a cada emoção particular (medo, raiva, prazer etc.) 

deve corresponder diferentes respostas fisiológicas. 

 

1.4.2 Teoria de Cannon-Bard 

 

Segundo Brandão (2004), em 1928, Walter Cannon e Phillip Bard discordaram 

da teoria de James-Lange com base no fato de que animais com lesões da medula 

espinhal e vagotomizados ainda manifestavam reações emocionais. Além disto, 

segundo suas observações, as alterações fisiológicas são similares, 

independentemente do tipo de emoção que o indivíduo experimenta, seja raiva, medo 

ou comportamento agressivo. Estes autores admitiam, portanto, que a experiência 

emocional, resulta da ativação de circuitos no SNC. Postularam a teoria talâmica das 

emoções, segundo a qual as emoções seriam coordenadas ao nível do tálamo e se 

manifestariam através do hipotálamo. A importância desta teoria residia no fato de 

implicar os mecanismos diencefálicos na elaboração de processos emocionais. 

Entretanto, à luz do conhecimento atual, faltam evidências concretas que associem a 

experiência emocional à exceção da dor, com substratos neurais localizados no 

tálamo. Por outro lado, deve ser observado que implicar o hipotálamo no 
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processamento do comportamento emocional na época em que a teoria foi formulada 

já representava um grande avanço. 

 

1.4.3 Teoria da ativação de Lindsey 

 

Esta teoria procura explicar as reações emocionais através de uma ativação 

cortical seletiva. Segundo Brandão (2004), esta ativação seria originada no sistema 

ativador reticular ascendente (SARA), aonde os impulsos somáticos e viscerais que 

chegam ao SNC seriam integrados. O hipotálamo, segundo Lindsey (apud Brandão, 

2004), seria a sede primária da organização da expressão emocional, mas destaca o 

papel essencial do SARA no reconhecimento dos impulsos geradores das emoções. 

Um papel regulador deste sistema sobre o comportamento emocional não pode ser 

descartado, uma vez que, animais com lesões do SARA tornam-se sonolentos, 

apáticos e não emotivos. Uma falha desta teoria foi a de conferir um papel exagerado 

ao SARA como regulador do comportamento emocional. Hoje sabemos que estruturas 

como o hipotálamo contém seus próprios sistemas de ativação. 

 

1.4.4 Teoria de Papez 

 

Em 1937, J. W. Papez (apud BRANDÃO, 2004) levantou a hipótese de que as 

estruturas do lobo límbico constituiriam o substrato neural das emoções. Para Papez, 

o conceito de sistema límbico deriva da ideia de um lobo límbico para caracterizar os 

giros corticais filogeneticamente primitivos que formam um anel em torno do tronco 

cerebral. Mais tarde, Papez foi influenciado por experimentos que sugeriam que o 

hipotálamo desempenha um papel crítico nas emoções e pela noção de que as 

emoções têm um componente cognitivo e, portanto, a experiência subjetiva da 

emoção requer a participação do córtex, enquanto que a expressão das emoções 

recruta circuitos hipotalâmicos. A ideia de um circuito neural no cérebro como base 

anatômica das emoções ganhou fácil aceitação, sobretudo devido à predominância 
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do pensamento freudiano na década de 30, que já sinalizava a importância de 

processos cerebrais na expressão do comportamento emocional (BRANDÃO, 2004). 

Assim, a noção de que as emoções e instintos eram gerados em estruturas mais 

primitivas do sistema límbico, em que a experiência subjetiva e a consciência 

dependiam do córtex casava-se bem com a psicologia freudiana. 

 

1.4.5 Síndrome de adaptação geral 

 

Segundo esta teoria proposta por Selye (1956) existe uma adaptação do 

organismo a estímulos prolongados. O autor afirmou que após uma fase inicial 

denominada reação de alarme, ocorre um estágio de resistência, quando a resistência 

ao estimulo desencadeador ou inicial é aumentada, mas a resistência a qualquer outro 

estimulo subsequente é reduzida. Na fase de resistência, o processo conduzido pela 

medula adrenal ou passa ou é transferido para o córtex adrenal e para a pituitária 

anterior com a liberação de glicocorticoides, hormônios que favorecem o metabolismo 

glicídico e que apresentam propriedades anti-inflamatórias. Os animais mantidos sob 

estresse continuado apresentam as glândulas suprarrenais bastante desenvolvidas. 

Uma secreção cortical excessiva pode causar ou agravar doenças como hipertensão 

e distúrbios cardíacos. Úlceras gástricas também podem ser produzidas por influência 

de fatores psicológicos como conflitos, emoções e estresse. Experimentalmente 

úlceras psicogênicas podem resultar da exposição de animais de laboratório a 

paradigmas de conflito. Se o estresse continua, o estágio de resistência é substituído 

pelo estágio final de exaustão, quando as secreções corticais da suprarrenal caem 

abaixo do normal, causando ou agravando doenças, como o reumatismo e a artrite. 

Nesta fase ocorre um declínio dramático da resistência do organismo a todas as 

formas de estresse. 

Está é noção de emoção mais adequada às necessidades da presente 

pesquisa, uma vez que suas definições coincidem com a noção de estresse aqui 

apresentada. 
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1.5 ESTRESSE: CONCEITOS E COMO AFETA A SAÚDE 

 

Os médicos e os psicólogos concordam que o gerenciamento do estresse é 

uma parte essencial dos programas de prevenção de doenças e promoção da saúde. 

Processos cerebrais bem conhecidos governam a resposta fisiológica das emoções 

para atividades mentais tais como o estresse (LIPP, 1996). Quando o estresse se 

mantém, sintomas fisiológicos podem se desenvolver. 

 

1.5.1 Estresse, Estressores ou Fontes de Estresse 

 

Segundo Rangé (2001), estresse é uma palavra derivada do latim, que foi 

popularmente usada durante o século XVII para representar adversidade ou aflição; 

em fins do século XVIII, seu uso evoluiu para denotar força, pressão ou esforço, 

exercido primariamente pela própria pessoa, seu organismo e mente. 

O conceito de estresse não é novo, mas foi apenas desde o início do século 

XX que as ciências biológicas e sociais iniciaram a investigação de seus efeitos na 

saúde física e mental das pessoas (RANGÉ, 2001). 

Estresse, segundo Selye (1956), que primeiro o definiu em 1926, é qualquer 

adaptação requerida à pessoa; e, em 1974, ele redefiniu estresse como uma resposta 

não específica do corpo a qualquer exigência (RANGÉ, 2001). O estresse é neutro e 

se torna positivo ou negativo de acordo com a percepção e interpretação de cada 

pessoa. O estresse positivo, chamado de eustresse, como o negativo, chamado de 

distresse, causa reações fisiológicas similares: as extremidades (mãos e pés) tendem 

a ficar suadas e frias, a aceleração cardíaca e pressão arterial tendem a subir, o nível 

de tensão muscular tende a aumentar, etc. (RANGÉ, 2001). 

Com base nos conceitos de Selye (1956), estresse é definido como uma reação 

do organismo, com componentes físicos e/ou psicológicos, causada pelas alterações 

psicofisiológicas que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que, 

de um modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que a 

faça imensamente feliz. Para o autor, a resposta do estresse deve ser entendida como 
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sendo um processo e não uma reação estanque e independente, pois no momento 

em que ela se inicia um longo processo bioquímico se instala. Independentemente da 

causa da tensão, o inicio se manifesta de modo bastante semelhante em todas as 

pessoas, com o aparecimento de taquicardia, sudorese excessiva, tensão muscular, 

boca seca e a sensação de estar de alerta; só quando o processo está mais adiantado 

é que as diferenças se manifestam de acordo com a herança genética do indivíduo 

combinada com pontos de enfraquecimento desenvolvidos no decorrer da vida 

(SELYE, 1956). “O estresse pode ou não levar a um desgaste geral do organismo 

dependendo da sua intensidade, tempo de duração, da vulnerabilidade do indivíduo e 

da habilidade de administrá-lo” (RANGÉ, 2001, p. 280). 

Necessariamente o profissional que deseje trabalhar no campo do controle do 

estresse, seja na atuação clínica, seja em pesquisas, tanto na área psicológica como 

na médica, deverá entender o mecanismo psicofisiológico do estresse em detalhes.  

Segundo Rangé (2001), o desgaste ocorre de modo mais pronunciado quando 

a homeostase interna do organismo é perturbada por períodos longos ou de modo 

muito agudo. Diz ainda o autor que a importância do equilíbrio interno foi inicialmente 

ressaltada pelo fisiologista Bernard em 1879 que enfatizou o conceito de que o 

ambiente interno de um organismo necessita ser mantido em equilíbrio 

independentemente do que ocorre no ambiente externo.  

Mais tarde Cannon (1939), também fisiologista, sugeriu o termo homeostase 

para definir o equilíbrio que o organismo automaticamente tenta manter a fim de 

preservar a sua existência. O autor defende que o conceito de homeostase é 

fundamental para o estudo do estresse, uma vez que a principal ação do estresse é 

justamente a quebra do equilíbrio interno que ocorre devido à ação exacerbada do 

sistema nervoso simpático e a desaceleração do sistema nervoso parassimpático em 

momento de tensão. A aceleração do organismo, por meio da ação magnificada de 

determinadas funções é, muitas vezes, de grande valia para a preservação da vida, 

uma vez que leva o organismo a um estado de prontidão, de alerta, a fim de que possa 

lidar com situações em que tenha que atuar contra o perigo (SELYE, 1956; 

BRANDÃO, 2004). Esta reação, quando adequada, deve ser vista como uma defesa 

automática do corpo. O problema ocorre, no entanto, quando a prontidão fisiológica 
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não é necessária ou quando é excessiva como, por exemplo, quando tensão muscular 

ocorre durante uma reunião ou em momentos de estresse interpessoal, quando não 

havia necessidade de tal preparo. O que aciona este processo que leva a mudanças 

tão serias no funcionamento do organismo é o que Selye (1956) designou de 

estressor, para diferenciar a reação do estresse do estímulo que elicia esta reação. 

Qualquer situação desencadeadora de um estado emocional forte que leve a 

uma quebra da homeostase interna e exige alguma adaptação pode ser chamada de 

um estressor (RANGÉ, 2001). Deste modo, a adaptação exigida de um ser humano 

quando ele é promovido, por exemplo, gera desgaste, como também gera desgaste o 

estar envolvido em um litígio. Existem situações e eventos que são intrinsecamente 

estressantes, como o frio, a fome e a dor. Esses estressores chamados por Everly 

(1989) de biogênicos não dependem tanto de interpretação e atuam no 

desenvolvimento do estresse automaticamente. Outros, chamados de estressores 

psicossociais, no entanto, adquirem sua capacidade de estressar uma pessoa devido 

à sua história de vida (ELLIS, 1973).  A fim de que qualquer estímulo atue como um 

estressor ele necessita primeiramente ser percebido por um dos receptores do 

sistema nervoso periférico. As mensagens são, então, levadas pelos sistemas 

sensoriais para o cérebro. De acordo com Sternberg (2000), uma vez que as 

mensagens atinjam o sistema nervoso central e o neocórtex os eventos percebidos 

no meio ambiente são integrados com os estados emocionais codificados no sistema 

límbico e no hipotálamo. 

Gevarter (1978, apud RANGÉ, 2001), acrescenta que o resultado desta 

integração neocortical-límbica é retroalimentada para o sistema límbico com a 

interpretação emocional. Deste modo, a avaliação de um evento como bom, mal, 

amedrontador etc. depende do valor e da interpretação que o sistema límbico lhe 

oferecer. O evento em si, percebido pelos órgãos sensoriais, é interpretado de acordo 

com a história de vida do ser humano, de seus valores e das suas crenças. A reação 

de estresse será assim desenvolvida quando a interpretação sinalizar para o 

organismo a presença de um evento que exija alguma ação imediata. Neste caso o 

corpo age por meio de três eixos: o neural, o neuroendócrino e o endócrino que 

interagem para lidar com o estresse do momento, conforme descrito por Everly (1989). 
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1.5.2 As Fases do Estresse 

 

O modelo de desenvolvimento do estresse postulado por Selye (1956), 

incluindo três fases, tem oferecido, desde sua formulação, embasamento para o 

estudo dos efeitos da tensão excessiva no corpo e na mente e nenhuma pesquisa, 

que se tenha conhecimento, havia sido realizada para sua avaliação (RANGÉ, 2001). 

No decorrer da padronização do Inventário de Sintomas de Estresse para 

Adultos de Lipp (LIPP, 2003), uma quarta fase foi identificada tanto clínica como 

estatisticamente, a qual foi nomeada de quase exaustão por se encontrar entre a fase 

de resistência e a da exaustão. Esta fase recém-identificada se caracteriza por um 

enfraquecimento da pessoa que não mais está conseguindo se adaptar ou resistir ao 

estressor. Segundo a autora, as doenças começam a surgir, porém, não são tão 

graves como em exaustão. Embora apresentando desgaste e ouros sintomas, a 

pessoa ainda consegue trabalhar e atuar na sociedade até certo ponto, ao contrário 

do que ocorre em exaustão quando a pessoa para de funcionar adequadamente, não 

conseguindo, na maioria das vezes, trabalhar ou se concentrar. 

Segundo o modelo e descrição propostos por Lipp (2003), o estresse tem 

quatro fases: 

 

a) Fase de alerta 

 

 Neste estágio do desenvolvimento do estresse, a pessoa necessita produzir 

mais força e energia a fim de poder fazer face ao que está exigindo dela um esforço 

maior. O processo auto regulatório se inicia com um desafio ou ameaça percebida. O 

mecanismo de luta ou fuga Cannon (1939) ativa a produção de noradrenalina pelo 

sistema nervoso simpático e adrenalina pela medula da suprarrenal. As células do 

córtex das suprarrenais descarregam seus grânulos de secreção hormonal na 

corrente sanguínea, com isso ocorrendo o gasto das reservas de hormônio das 
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glândulas. Nessa fase, há a dilatação do córtex da suprarrenal e o sangue se torna 

mais concentrado. As mudanças hormonais que resultam na fase de alerta contribuem 

para que haja aumento de motivação, entusiasmo e energia, o que pode, desde que 

não excessivo, gerar maior produtividade no ser humano, conforme mencionado por 

Lipp e Mala gris (1995). Existe, no entanto, sempre uma quebra da homeostase nesta 

fase, pois o esforço maior despendido não visa à manutenção da harmonia interior, 

mas, sim, ao enfraquecimento da situação desafiadora. 

 

b) Fase de resistência 

 

 Neste estágio, ocorre aumento na capacidade de resistência acima do normal, 

o córtex das suprarrenais acumula grande quantidade de grânulos de secreção 

hormonal segregados e, com isso, o sangue se apresenta diluído. Lipp e Malagris 

(1995) enfatizam que, nesta fase, há sempre uma busca pelo reequilíbrio, acarretando 

uma utilização grande de energia, o que pode gerar a sensação de desgaste 

generalizado sem causa aparente e dificuldades com a memória, dentre outras 

consequências. A falta de memória é sinal de que a demanda ultrapassou a 

capacidade da pessoa lidar com a situação presente. A homeostase, quebrada na 

fase de alerta, volta a ocorrer, pelo menos temporariamente. Quanto maior é o esforço 

que a pessoa faz para se adaptar e restabelecer a harmonia interior, maior é o 

desgaste do organismo. Quando o organismo consegue proceder a uma adaptação 

completa e resistir ao estressor adequadamente, o processo do estresse se 

interrompe sem sequelas. 

 

c) Fase de quase exaustão 

 

Neste ponto do processo o estresse evolui para a fase de quase exaustão 

quando as defesas do organismo começam a ceder e ele já não consegue resistir às 

tensões e restabelecer a harmonia interior. Há momentos em que ele consegue resistir 

e se sente razoavelmente bem e outros em que ele não consegue mais. É comum 
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nesta fase a pessoa sentir que oscila entre momentos de bem-estar e tranquilidade e 

momentos de desconforto, cansaço e ansiedade. Algumas doenças começam a surgir 

demonstrando que a resistência já não é tão eficaz. 

 

d) Fase de exaustão 

 

Neste estágio, há uma quebra total da resistência e alguns sintomas que 

aparecem são semelhantes aos da fase de alarme, embora sua magnitude seja muito 

maior. Há um aumento das estruturas linfáticas, exaustão psicológica em forma de 

depressão e exaustão física, na forma de doenças que começam a aparecer, podendo 

ocorrer a morte como resultado final. A fase de exaustão, embora bastante grave, não 

é, necessariamente, irreversível desde que afete unicamente partes do corpo (SELYE, 

1956). 

 

1.5.3 O Papel da Ativação do Órgão-Alvo na Ontogênese de Doenças 

 

O modelo de estresse-doença proposto por Everly (1989) enfatiza que pela 

ação dos eixos que formam a resposta do estresse (neural, neuroendócrino e 

endócrino) o órgão-alvo pode ser ativado, aumentado ou inibido no funcionamento 

normal. Segundo a autora, o órgão-alvo pode ser o sistema cardiovascular, 

gastrintestinal, a pele, o sistema imunológico entre outros. A ativação dos órgãos-alvo 

gera oportunamente sintomas e sinais clínicos que tornam possível o diagnóstico do 

estresse. 

Por exemplo, no caso de hipertensão arterial essencial para a qual não existe 

causa física determinada, sabe-se que o estresse possui, por meio da sua ação 

simpático-adrenomedular e pituitária-adrenocortical o poder de aumentar a pressão 

arterial em resposta a estímulos psicológicos (EVERLY, 1989). Segundo Rangé 

(2001), um estudo realizado no laboratório de estudos psicofisiológicos do estresse 

da PUCCAMP mostrou que quando pessoas hipertensas são submetidas a momentos 

de estresse interpessoal, sua pressão arterial se eleva significadamente. O autor 

acrescenta ainda que quando estas pessoas recebem um treino de controle do 
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estresse, sua reatividade cardiovascular é reduzida em momentos de estresse. Tais 

dados demonstram o vínculo existente entre estresse e elevações de pressão arterial. 

 

1.5.4 Escolha do Órgão-Alvo 

 

Existem inúmeros modelos teóricos que tentam explicar, em geral, o 

mecanismo que age como substrato para manifestações psicossomáticas de reações 

ao estresse emocional. Embora haja uma grande variedade de enfoques, o ponto em 

comum que se abstrai dos seus postulados é de que o órgão-alvo atingido resulta de 

uma estimulação excessivamente frequente, intensa e prolongada. 

O órgão-alvo mais provável de vir a adoecer ou mostrar disfunção depende de 

dois fatores biogênicos maiores: o mecanismo de respostas estereotipadas 

(STERNBACH, 1966) e a especificidade do órgão-alvo (EVERLY, 1989). O primeiro 

se refere ao fato de que quanto mais um órgão for ativado pela ação do estresse (seja 

ela neural, neuroendócrina ou endócrina) mais probabilidade de uma doença se 

manifestar naquele órgão devido ao estresse. O segundo se refere à vulnerabilidade 

genética ou adquirida do órgão-alvo para experienciar estimulação patogênica.  

A escolha do sistema cardiovascular ou do sistema gastrintestinal como órgão-

alvo pode servir de exemplo. Sabe-se que determinadas pessoas têm uma propensão 

maior a exibirem reatividade cardiovascular mais intensa em momentos de estresse 

interpessoal enquanto outras parecem não se alterar no exterior com situações 

desagradáveis, porém sentem um desconforto estomacal imediato quando expostas 

a tais situações. Se essas pessoas atravessarem períodos de estresse muito 

repetidos e prolongados em suas vidas, cada episódio de estresse ativará 

determinados mecanismos de ação envolvendo o órgão-alvo, no caso em pauta, uma 

pessoa terá elevação em pressão e a outra produzirá substâncias estomacais em 

reação ao estresse do momento. A estereotipia de respostas específicas poderá, em 

longo prazo, levar ao adoecimento do órgão-alvo envolvido e desenvolverá uma 

hipertensão arterial enquanto a outra poderá desenvolver uma úlcera (RANGÉ, 2001). 

É obvio, então, que a doença que possui, na sua etiologia, o fator estresse como um 
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dos fatores contribuintes necessita não só da estereotipia da resposta más também 

da contribuição de uma vulnerabilidade do órgão-alvo. 

Rangé (2001) afirma que a doença que o estresse pode desencadear ou 

manter é em geral determinada por uma série de fatores. Segundo o autor, 

inicialmente, na fase de alerta do estresse, os sintomas são idênticos como mãos frias, 

taquicardia, tensão muscular e a sensação de se estar de alerta. Mais tarde, porém, 

a ação do estresse vai se manifestar de modo diferenciado dependendo das 

vulnerabilidades pessoais envolvidas. Sternbach (1966) sugere que existe uma 

predisposição psicofisiológica para alguns indivíduos sofrerem a respostas de 

estresse de um modo específico, já que parece não ser possível que todos os 

mecanismos e eixos sejam mobilizados simultaneamente e todo o tempo em uma 

pessoa que enfrenta um estressor. 

 

1.5.5 Doenças Relacionadas ao Estresse 

 

As doenças relacionadas à estimulação excessiva de um órgão podem ser 

consideradas como possuindo um componente de estresse na sua ontogênese. As 

doenças e disfunções que têm sido mais estudadas em nosso meio são: hipertensão 

arterial (LIPP et al, 1991; AYRES, 1994; LIPP e ROCHA, 1994), úlceras 

gastroduodenais (MALAGRIS, 1992); Obesidade (LIMA, 1992), câncer (CURCIO, 

1991), psoríase (LIPP et al., 1991), tensão pré-menstrual (SOUZA, 1988; CAMARGO, 

1990). Outras patologias como cefaleia, herpes simplex, vitiligo, lúpus, colite 

ulcerativa, doenças respiratórias, doenças imunológicas, todas parecem ter em sua 

etiologia o estresse como um fator psicopatogênico (RANGÉ, 2001). 

 

1.5.6 Efeitos do Estresse na Imunidade 

 

Os cientistas há muito suspeitam que o estresse influencia o funcionamento do 

sistema imunológico. 
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A capacidade de responder de forma adaptativa à percepção de ameaça no 

ambiente auxiliou na sobrevivência individual e na capacidade reprodutiva, sofrendo, 

portanto, pressões seletivas. Entre os comportamentos que auxiliam mamíferos nessa 

resposta, podem ser destacados comportamentos adaptativos de luta e fuga, 

dependentes da ativação de diversos sistemas (CAMINHA, 2005). Como já foi 

mencionado, o início da investigação neurobiológica dos efeitos à exposição a eventos 

estressores traumáticos pode ser datado em 1936 com as contribuições de Hans 

Selye, que descreveu o fenômeno da síndrome de adaptação geral. Embora as 

contribuições de James-Lange Cannon-Bard, Lindsey e Papez sejam de grande 

relevância, foi Selye quem inicialmente reconheceu a natureza paradoxal da resposta 

corporal ao estresse (CAMINHA, 2005): ainda que os sintomas ativados auxiliem na 

proteção do organismo e na restauração da homeostase, quando mantidos em 

ativação por um período prolongado, provocam dano ao organismo (MCEWEN, 2002). 

O estresse produz, assim, respostas biológicas e psicológicas. A resposta biológica a 

eventos estressores envolve a ativação dos sistemas endócrino e imunológico, bem 

como de circuitos neurais específicos (LOPEZ, AKIL e WATSON, 1999). As respostas 

psicológicas variam amplamente (LAZARUS, 1993, apud CAMINHA, 2005), incluindo 

desde formas adaptativas de lidar com o estresse até a depressão e outros quadros 

psicopatológicos (RANGÉ, 2001). 

Entre as respostas biológicas à exposição a eventos estressores, é possível 

destacar: redirecionamento da utilização de substratos energéticos, aumento da 

pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e respiratória, prevalência dos 

processos catabólicos em relação aos anabólicos (gliconeogênese e lipólise), inibição 

do crescimento e das funções reprodutivas, depressão da resposta imunológica/anti-

inflamatória e da própria resposta ao estresse (BEAR, M. F., CONNORS, B. R., e 

PARADISO, M. A., 2002). 

O funcionamento cerebral e imunológico integrado e equilibrado é condição de 

possibilidade para prevenir muitas doenças de cunho inflamatório e imunológico. As 

interrupções na manutenção deste equilíbrio dinâmico, que hoje sabemos promovidas 

pelo estresse psicológico, são amplamente reconhecidas como o fator crucial de risco 

para inúmeras enfermidades (TEIXEIRA, 2003). 
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Entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico se estabelece uma 

estreita comunicação de mão dupla pela qual, e como resposta às necessidades 

fisiológicas, se definem funções mutuamente estimuladoras e inibitórias. Por meio 

desta comunicação, o SNC, junto ao sistema neuroendócrino, regulam o sistema 

imunológico nos níveis sistêmico, celular e molecular (TEIXEIRA, 2003). 

A regulação do Sistema Nervoso Central (SNC) sobre o imunológico se 

estabelece, principalmente pela resposta hormonal de liberação de glicocorticóides 

pelo córtex das glândulas adrenais e da noradrenalina pelo sistema nervoso 

autônomo. Os glicocorticóides endógenos (cortisol ou seu equivalente no rato a 

corticosterona) são os principais reguladores fisiológicos da resposta imunológico-

inflamatória (TEIXEIRA, 2003). 

Segundo Teixeira (2003), em situação normal, isto é, fora das situações de 

estresse, o eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal (HHA) produz glicocorticóides de 

maneira basal com ritmo secretório de oscilação diária; esta produção é importante 

para controlar diversas atividades circadianas do organismo, inclusive a atividade 

imunológica. Diz ainda o autor que na situação de estresse, entretanto, perde-se este 

ritmo e predomina uma liberação sustentada de níveis altos de glicocorticóides. Tanto 

em situação de estresse quanto na ausência dele, as atividades dos glicocorticóides 

são reguladas por dois tipos diferentes de receptores para glicocorticóides (TEIXEIRA, 

2003). 

As doenças imunológicas, adquiridas ou exacerbadas como consequência do 

estresse psicológico, parecem ocorrer quando a conexão entre o sistema 

neuroendócrino e o imunológico está prejudicada ou, em última instância, perdida. 

Teixeira (2003) afirma que local de maior risco para o funcionamento anormal deste 

contato é, portanto, a via de comunicação mais relevante, a saber: o eixo HHA. 

Quando o eixo HHA está desequilibrado por algum hiperfuncionamento (como ocorre 

na fase da resistência ao estresse) produz como decorrência, uma superprodução de 

glicocorticóides com a consequente repressão, mas não necessariamente supressão, 

do sistema imunológico; neste caso, o risco de contrair infecções aumenta 

consideravelmente (TEIXEIRA, 2003). 
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A superestimulação do sistema hipotálamo-hipófise-adrenal, com uma 

quantidade de cortisol circulante muito aumentada, é capaz de provocar um prejuízo 

geral no sistema imunológico, é o que afirma Teixeira (2003). A estimulação crônica 

produzida pelo estresse psicológico duradouro apresenta um nível de cortisol 

cronicamente alto, tal como aquele encontrado em pessoas que cuidam de pacientes 

com mal de Alzheimer, em estudantes durante longos períodos de exames 

acadêmicos, em casais em via de separação e em soldados durante o treinamento 

bélico ou físico extremos. Em tais situações, já está bem estabelecida à 

susceptibilidade destas pessoas a infecções virais, atraso na cicatrização de 

ferimentos e queda marcante na produção de anticorpos em resposta à vacinação 

(TEIXEIRA, 2003). 

Inúmeros estudos têm sido dedicados a psicofisiologia da associação entre 

estresse e imunidade. A dimensão que o estresse tem sobre o organismo 

especialmente de indivíduos portadores de doenças alérgicas recentemente pôde ser 

parcialmente comprovada e explicada (KROUSE, 2002 apud PINHO JR., 2003). 

Alguns outros estudos demonstraram que, em situações de estresse, como nas 

guerras, é comum em alguns indivíduos aumento do número de infecções graves, 

como o sepses, bem como maior dificuldade de recuperação a despeito de tratamento 

adequado (KRUEGER, 1995 apud PINHO JR., 2003). 

Parece lógico que existe uma interação mais intima entre o sistema nervoso e 

o sistema imune, pois os fenômenos de alteração de resposta imune, imunodeficiência 

e alergia, ocorrem em situações de estresse. 

Na verdade como alguns autores determinaram na década de 1980 os sistemas 

imune, neurológico e endócrino têm interações extremamente importantes para a 

realização das funções regulatórias do organismo e controle frente a estímulos 

internos e externos (BLALOCK, 1985 apud PINHO JR., 2003). 

Essa íntima ligação passou até mesmo por uma proposta de mudança de 

classificação por alguns fisiologistas que propunham um sistema único interligado que 

deveria chamar-se Sistema Neuroimunendocrinológico (DION, BLALOCK, 1998 apud 

PINHO JR., 2003). 
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Segundo Blalock (1984 apud PINHO JR., 2003), entre essas interações 

destaca-se o ritmo circadiano, no qual pela manhã existe liberação de cortisol 

endógeno pela suprarrenal, acompanhado de liberação de catecolaminas que 

aumentam a pressão arterial e afetam o sistema nervoso ajudando no despertar. O 

efeito do cortisol sobre o sistema imune é múltiplo, melhora o controle das alergias já 

que tem efeito imunomodulador. Conforme passa o dia, o nível de cortisol decai e este 

é um dos fatores que explicam porque as crises de asma são mais frequentes à noite 

ou de madrugada quando o nível de cortisol endógeno é praticamente indosável 

((BLALOCK, 1984 apud PINHO JR., 2003). 

Ainda segundo Blalock (1984 apud PINHO JR., 2003), a liberação de cortisol 

pela manhã também ativa os leucócitos, especialmente os neutrófilos liberando a 

reserva medular destas células. Por isso Quando se faz exame de sangue, 

hemograma e leucograma, existe diferença na quantidade de células dependendo do 

horário da coleta, sendo, o maior número pela manhã e o menor à noite (BLALOCK, 

1980 apud PINHO JR., 2003). 

Essa é uma variação normal que segue o ritmo circadiano, contudo, em 

situações como uma amidalite (inflamação da amídala palatina) ocorre liberação de 

cortisol não somente pela manhã, o que mantém o nível de leucócitos alto durante 

todo o dia para combater a doença, afirma Blalock (1984 apud PINHO JR., 2003). 

Segundo Redwine (2000 apud PINHO JR., 2003), o estresse pode funcionar 

como liberador tanto de catecolaminas como cortisol desregulando o ritmo circadiano 

normal e ao contrário do que ocorre durante uma infecção, este estímulo não é 

autolimitado persistindo enquanto durar a situação de estresse. O autor diz que em 

alguns indivíduos aparecem herpes, em outros pioram as alergias, em outros surgem 

doenças autoimunes, como a esclerose múltipla ou lúpus sendo que avançam e 

pioram os sintomas preexistentes. 

Que o estresse afeta a imunidade, parece bastante consoante entre os autores 

aqui citados. Para fins do presente estudo, enfatizam-se os efeitos do estresse na 

ocorrência de doenças imunológicas, tais como as infecções viróticas e os processos 

inflamatórios adquiridos ou exacerbados, como veremos na seção da metodologia 

adotada para este trabalho. 
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1.6 FATORES CAUSADORES DE ESTRESSE NAS ATIVIDADES MILITARES 

 

O trabalho realizado nas forças armadas pode ser uma fonte de estresse devido 

a uma série de fatores. Exemplos são citados no estudo de Burrel et al (2006) que 

coloca a ocupação militar como portadora de vários fatores estressantes, tais como a 

mobilidade geográfica constante, separação da família, risco de lesão durante o 

trabalho e jornada de trabalho longa e imprevisível. 

 

a) Mobilidade geográfica constante 

 

Os militares dos diversos quadros, serviços e armas são transferidos de uma 

localidade para outra com a frequência mínima de dois anos (BRASIL, 1996). Assim 

sendo, há a possibilidade do militar e sua família residirem nos lugares mais diversos, 

em qualquer lugar do Brasil. As mudanças alteram a vida familiar, amizades e outras 

relações de afeto e apoio à vida em comunidade. Isso leva à busca e ao 

desenvolvimento de novos laços nas novas comunidades de destino. 

 

b) Separação da família 

 

Pode ocorrer em diversas situações. O militar possui em suas rotinas os 

exercícios de campo, os cursos de formação e aperfeiçoamento e as formações de 

tropa para deslocamento em guerra ou missões de paz. Em todas estas atividades, 

afasta-se de seus familiares e pessoas próximas. Estes períodos podem durar de 

alguns dias a meses e normalmente ocorrem mais de uma vez durante a carreira 

militar. Burrell et al (2006) cita que sentimentos de solidão e isolamento podem 

acometer militares em ocasiões de separação da família. 

 

c) Risco de lesão 
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Pensar na profissão militar como livre de riscos físicos e psicológicos é uma 

perspectiva desejável, porém, irreal (WESSELY, 2005 apud ELLWANGER, 2007). No 

decorrer de suas atividades diárias, o militar lida com armamento e munição; realiza 

esforços físicos que podem levar a lesões osteomusculares, tanto dentro do quartel 

quanto nos exercícios de campo. Sofre exposição a agentes químico-físico-biológico-

nucleares altamente tóxicos para as equipes que trabalham com estes materiais. Além 

dos riscos de lesão, a ocupação militar possui como maior agravante a convivência 

com o risco de morte. Este tipo de perspectiva, especialmente em países que vivem 

em guerra, gera um considerável nível de ansiedade. O Brasil, atualmente, não está 

envolvido em situações de guerra, mas a formação, o treinamento e o preparo para 

tal situação é constante e isto expõe os militares, mesmo enquanto alunos, a 

condições estressantes similares àquelas encontradas em operações reais. 

 

d) Jornada de trabalho longa e imprevisível 

 

O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército prevê que a jornada 

de trabalho do militar começa ao toque de alvorada e acaba ao toque de ordem 

(BRASIL, 2004). Todavia, na prática, as jornadas de trabalho são mais longas e 

cansativas e não terminam aos toques regulamentares. Além de longa, a jornada de 

trabalho é imprevisível. O militar possui várias funções dentro de uma organização 

militar e, nesta condição, muitas questões de trabalho podem surgir para serem 

solucionadas. Devem ser consideradas atividades como o serviço de escala e 

missões concomitantes. As sindicâncias, por exemplo, e a participação em comissões 

são outros exemplos de atividades que levam o militar a uma sobrecarga elevada. Sua 

rotina e o nível de estresse são alterados significativamente. Vale ressaltar que todas 

as atividades exercidas em caráter extraordinário não são assim remuneradas. 

O ingresso em instituições militares, segundo Amador et al (2002, apud 

ELLWANGER, 2007) traz um grande impacto psicológico ao indivíduo, já que as 

regras grupais destas instituições, suas particularidades, seus determinantes de 

convivência e ideais permeiam as relações de trabalho e as relações interpessoais. 

Ao ingressar na vida militar, o indivíduo incorpora aos seus valores os atributos 
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característicos da personalidade militar, preconizados pelos regulamentos da 

instituição. Os mesmos autores, ao analisarem o impacto da inclusão nas Forças 

Armadas e de como isso pode ser um agente estressor, alegam que o militar anseia 

por um ideal de profissional que se baseia em princípios rígidos, padronização de 

condutas, comportamentos, atos e fardamentos, dificultando, assim, a expressão da 

individualidade. Ressaltam, ainda, que o grupo exerce papel intimidativo sobre o 

indivíduo, cerceando, especialmente, sua liberdade. 

Particularmente, os recrutas convivem com as situações de tensão emocional 

como as já apresentadas e estão, constantemente, expostos a estímulos estressores. 

Analisando pontualmente, constata-se a adequação às rotinas do Exército e a 

separação da família como fatores iniciais geradores de estresse, tendo em vista que 

a grande maioria dos jovens soldados ainda está muito ligada às suas famílias. 

Muitas atividades previstas para cursos de formação de soldados apresentam 

risco como foco principal de sua existência. Soldados realizam exercícios de campo, 

recebem instrução de armamento e munição, executando tiro com fuzil e prestam 

serviço de escala armados. Nos exercícios de campo, são expostos a tarefas como 

pista de corda, onde devem atravessar um curso de água por sobre cordas; pista de 

orientação diurna e noturna, onde há desgaste físico e mental para encontrar os 

pontos marcados; pista de progressão diurna e noturna, na qual há rastejo na lama, 

progressão cautelosa, hipervigilância, em terreno acidentado e desconhecido; 

exercício de tiro real diurno e noturno; exercício de patrulha nas mesmas condições 

da progressão, dentre outros. Nos serviços de escala, algumas funções são 

preenchidas por recrutas armados, como no caso de funções relativas à guarda do 

quartel. 

Finalmente, a adaptação ao novo ambiente é um processo que pode ter 

diferentes graus de dificuldade para cada indivíduo. A rotina diária exigida é intensa e 

rigorosa. Durante o período de Instrução Individual Básica (IIB), é exigido esforço 

físico crescente no treinamento físico militar e nos exercícios de campo; estudo 

constante e intenso para os trabalhos e avaliações da aprendizagem, necessários ao 

curso; e preparo emocional para lidar com todas as situações impostas pela própria 

carreira militar, a começar pela adaptação à vida castrense. 
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A formação militar atinge os domínios cognitivo, psicomotor e afetivo. Isto é 

posto em prática através do desenvolvimento de atividades com armamento, 

conhecimento de legislação voltada ao serviço militar, aprimoramento do espírito de 

liderança, desenvolvimento da capacidade física e de trabalho em equipe. 

Para isso, é necessária dedicação física e emocional, irrestrita, incondicional e 

em tempo integral. 

 

1.7 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DO SOLDADO 

COMBATENTE DE SELVA. 

 

Este item trata do Programa-Padrão (PP) elaborado pelo COTER (BRASIL, 

2003) que regula a Fase de Instrução Básica do Período de Instrução Individual e 

define os objetivos que permitem padronizar o treinamento necessário à Preparação 

Básica do Combatente de Selva. 

 

1.7.1 Objetivos da Fase 

 

 O COTER estabeleceu os seguintes objetivos da fase de instrução básica do 

período de instrução individual (BRASIL, 2003): 

1) Preparar o Combatente Básico de Selva para iniciar a instrução em qualquer 

qualificação militar. 

2) Formar o reservista de 2ª Categoria. 

3) Capacitar o Soldado a ser empregado em determinadas Operações de Garantia da 

Lei e da Ordem. 

4) Desenvolver o valor moral dos instruendos. 

5) Iniciar o estabelecimento de vínculos de liderança entre comandantes (em todos os 

níveis) e comandados. 

6) Ambientar o Soldado à vida militar. 

7) Iniciar a formação do caráter militar do Soldado. 

8) Iniciar a criação de hábitos adequados à vida militar. 

9) Obter padrões de procedimentos adequados à vida militar. 
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10) Adquirir conhecimentos básicos indispensáveis ao Soldado. 

11) Obter reflexos na execução de técnicas e táticas individuais de combate, em 

particular em área de Selva. 

12) Desenvolver habilitações técnicas necessárias ao Soldado. 

13) Obter padrões adequados de ordem unida. 

14) Iniciar o desenvolvimento da capacidade física do Soldado. 

15) Ambientar o Soldado à vida na Selva 

16) Adquirir conhecimentos básicos que proporcionem a sobrevivência no combate, 

em particular em área de Selva. 

17) Capacitar o Soldado a ser empregado na Defesa do Aquartelamento. 

 

1.7.2 Estrutura da Instrução 

 

O programa de treinamento constante do PP baseia-se no princípio 

metodológico da instrução militar orientada para o desempenho. Tem em vista, 

portanto, habilitar os recrutas ao desempenho de todas as atividades básicas de um 

Soldado, qualquer que seja a QMG. 

A Instrução Individual Básica (IIB) compreende (BRASIL, 2003): 

a) Instruções sobre matérias fundamentais à preparação básica do Combatente de 

Selva, e; 

 b) O desenvolvimento de atitudes e habilidades necessárias à formação do Soldado. 

As matérias constituem as áreas de conhecimentos e de habilidades 

necessárias à “Preparação Básica do Combatente de Selva”. 

Os objetivos a serem atingidos, relacionados aos conhecimentos e às 

habilidades, correspondem aos comportamentos que o militar deve exibir, como 

resultado das atividades de ensino a que foi submetido, no âmbito de determinada 

matéria.  

O instrutor aprecia o comportamento do militar, em relação ao atributo 

considerado, ao longo do período de instrução. O padrão terá sido atingido se, durante 

a instrução, o instrutor julgar que o militar evidenciou o atributo em questão. 
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1.7.3 Métodos e Processos de Instrução 

 

Os elementos básicos que constituem o PP são as matérias, as tarefas, os 

objetivos intermediários e os assuntos. 

Segundo o COTER (BRASIL, 2003), os métodos e processos de instrução, 

preconizados nos Manuais C 21-5 e T 21-250 e demais documentos de instrução, são, 

criteriosamente, selecionados e combinados, a fim de que os objetivos relacionados 

a conhecimentos e habilidades, e definidos sob a forma de “tarefa”, “condições de 

execução’’, e “padrões mínimos”, sejam atingidos pelos instruendos. 

Durante as sessões de instrução, o Soldado é colocado, tanto quanto possível, 

em contato direto com situações semelhantes às que devam ocorrer no exercício de 

suas atividades. A instrução que não observar o princípio do realismo (T 21-250) corre 

o risco de tornar-se artificial, ineficiente e pouco orientada para os objetivos que os 

militares têm de alcançar. Os meios auxiliares e os exercícios simulados devem dar 

uma visão bem próxima da realidade, procurando, sempre que possível, uma situação 

de combate ou de apoio ao combate (BRASIL, 2003). 

Os objetivos relacionados à área afetiva são desenvolvidos durante todo o ano 

de instrução e não estão, necessariamente, relacionados a um assunto ou matéria, 

mas são alcançados em consequência de situações criadas pelos instrutores no 

decorrer da instrução, bem como de todas as experiências que o Soldado adquire no 

ambiente militar. O desenvolvimento de atitudes depende, basicamente, dos 

exemplos de conduta oferecidos aos militares pelos superiores e pares, e do ambiente 

global em que ocorre a instrução. 

 

1.7.4 Tempo Estimado 

 

São previstas 11 (onze) semanas para a Fase, com uma carga horária 

estimada de 432 horas de atividades diárias (sendo 348 horas destinadas à instrução 

militar) e 114 horas de atividades noturna, com a seguinte distribuição (BRASIL, 2003): 

1) 1ª Subfase 
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a) Primeiras 4 (quatro) semanas, em regime de internato, de 2ª a 6ª feira, num total 

de 182 horas, assim especificadas: 

- 152 horas de atividades diurnas, sendo 24 horas à disposição do Cmt, Chefe ou 

Diretor de OM e 128 horas de instrução, a base de 40 horas semanais (8 horas diárias, 

descontada a Sexta-feira Santa). 

- 30 horas de instrução à noite, em princípio, sendo 8 (oito) horas semanais (2 horas 

diárias de 2ª a 5ª feira). 

b) Duas semanas subsequentes, sem regime de internato, de 2ª a 6ª feira, num total 

de 80 horas assim especificadas: 

1) 5ª Semana: 

- 40 horas de atividades diurnas e 2 horas noturnas (8 horas diárias de 2ª a 6ª feiras). 

2) 6ª Semana (acampamento): 

- 40 horas de atividades diurnas e 12 horas noturnas (11 horas diárias de 2ª a 5ª feira 

e 8 horas na 6ª feira). 

3) O número de horas de instrução noturna poderá ser aumentado, de acordo com o 

planejamento de cada OM, destinadas à execução de táticas e técnicas individuais de 

combate, ao exercício de habilitações, procedimentos e conhecimentos do combate 

sob condições de obscuridade. 

2) 2ª Subfase: 

a) 5 (cinco) semanas, de 2ª a 6ª feira, num total de 200 horas diurnas com 40 horas 

semanais, sendo 1 dia (oito horas) destinado ao serviço de escala e 32 (trinta e duas 

horas) destinadas à instrução. 

b) Nesta subfase deverá ser realizado o Estágio de Combatente de Selva (EBCS) - 

“Operações Boina”, com objetivo de habilitar o “Combatente Básico de Selva”, por 

intermédio da aquisição de conhecimentos necessários a execução de táticas e 

técnicas individuais de combatente em ambiente de Selva. 

c) Durante a preparação para o EBCS a OM realiza um acampamento em área de 

selva, com duração mínima de 72 horas. 

d) A carga horária e as condições de execução do EBCS constam da Matéria 

Fundamental 34 - Vida na Selva. 
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e) A semana não numerada, à disposição da instrução, destina-se a permitir à Direção 

de Instrução recuperar a instrução, ampliar o período de seu acampamento e/ou incluir 

novos objetivos na Fase. 

f) Ao treinamento físico militar estão destinados 90 minutos diários, exceto no dia 

destinado ao serviço de escala. 

g) Os programas das matérias fazem uma estimativa de carga horária por matéria, 

cabendo ao Comandante, Chefe ou Diretor de OM, distribuir a carga horária estimada 

pelos diversos assuntos que constituem a matéria. 

 

1.8 O ESTRESSE E AS DIFERENÇAS INDIVIDUAIS 

 

Assim como algumas pessoas criam mais estresse para si mesmos que outras, 

algumas lidam bem com os estresses mais importantes da vida, ao passo que outras 

são abatidas pelos menores problemas da vida. Qual é a explicação para essas 

diferenças? A quantidade de estresse que sentimos depende em parte da maneira 

como interpretamos nossa situação (LIPP, 2003). As pessoas autoconfiantes, que se 

sentem capazes de administrar sua vida, sentirão menos estresse em uma 

determinada situação que aquelas pouco autoconfiantes (KESSLER, PRICE E 

WORTMAN, 1995, apud MORRIS, 2004). Além disso, o ato de ver um desafio como 

uma oportunidade para o sucesso em vez de para o fracasso é normalmente 

associado a emoções positivas, tais como a impetuosidade, o entusiasmo e a 

confiança (FOLKMAN e MOSKOVITZ, 2000, apud MORRIS, 2004). 

A visão global do mundo também está relacionada a maneira como as pessoas 

lidam com o estresse. Os otimistas tendem a avaliar os acontecimentos como 

desafios, não como ameaças e, geralmente, são mais capazes de lidar com eventos 

estressantes que os pessimistas, os quais tentem enfatizar o fracasso (PETERSON, 

2000, apud MORRIS, 2004). Do mesmo modo, as pessoas com um lócus interno de 

controle consideram-se capazes de influenciar sua situação. Consequentemente, 

estão mais propensas a ver as dificuldades como desafios, e não como ameaças. As 

pessoas com lócus externo de controle têm mais tendência a avaliar os 
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acontecimentos de modo negativo, uma vez que se veem como vítimas indefesas de 

circunstâncias e não acreditam que sejam capazes de influenciar sua situação (RYAN 

e DECI, 2000, apud MORRIS, 2004). 

O risco de apresentar sintomas de estresse, portanto, não parece ser igual para 

todas as pessoas. Cada indivíduo lançará suas estratégias de enfrentamento para 

lidar com estresse. Esse enfrentamento em geral consiste de interação entre o 

organismo e o ambiente, na qual se lança mão de um conjunto de estratégias 

destinadas a promover a adaptação às circunstâncias estressantes (LIPP, 2003). 

Nessa mesma linha de pensamento de LIPP (2003), Andrade (2011) afirma que o 

sucesso do indivíduo em lidar com o estresse dependerá de sua capacidade em emitir 

comportamentos adaptativos, isto é, suas estratégias de enfrentamento. 
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CAPÍTULO 2 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, será apresentada de forma clara e detalhada como o problema 

elencado na introdução foi solucionado, bem como quais critérios, estratégias e 

instrumentos foram utilizados no decorrer do processo de solução e as formas pelas 

quais foram utilizados. 

 

2.1 POPULAÇÃO  

 

Este estudo abrangeu uma população de 28 recrutas pertencentes a uma 

Organização Militar do Exército com sede na cidade de Manaus, que estavam na 

décima semana de vida castrense, final do período de Instrução Individual Básica do 

Curso de Formação de Combatentes de Selva. Todos os 28 recrutas participaram 

como sujeitos da pesquisa. A faixa etária da população foi de 18 a 22 anos. 

 

2.2 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

Quanto ao objetivo geral, esta monografia trata-se de um estudo descritivo. A 

pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos 

(variáveis) sem manipulá-los. Assim, procurou-se descobrir, com a maior precisão 

possível, a frequência com que o fenômeno do estresse ocorreu nos recrutas, sua 

natureza e suas características. 

Quanto à natureza tratou-se de uma pesquisa quantitativa, pois buscou traduzir 

em números opiniões e informações acerca do estresse para classificá-los e analisá-

los. 

Quanto aos procedimentos tratou-se de uma pesquisa de levantamento, pois 

envolveu a interrogação direta das pessoas, cujo comportamento de estresse 

desejou-se conhecer. 
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2.3 PROCEDIMENTOS PARA A REVISÃO DE LITERATURA 

 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

indexados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e 

estruturação de um modelo teórico de análise foi realizada uma revisão de literatura 

nos seguintes moldes:  

 

a) Fontes de busca  

 

- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do 

LILACS, do SCIELO, do ISI e do PePSI. 

- Artigos da Revista Científica da Escola de Formação Complementar do 

Exército. 

- Literatura psicológica brasileira e norte-americana. 

- Manuais e Regulamentos do Exército Brasileiro. 

 

b) Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

A fim otimizar a busca, foram utilizados os seguintes termos descritores: 

"Estresse”, "Fases do Estresse" e “Estresse e Atividade Militar”. 

 

c) Critérios de inclusão: 

 

-  Estudos publicados em português e em inglês. 

- Estudos em acordo com o modelo quadrifásico do estresse proposto por LIPP 

(2003). 

 

d) Critérios de exclusão: 
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 Estudos que se referem ao modelo trifásico do estresse ou anteriores a este 

modelo. 

 

2.4 INSTRUMENTO 

 

Foi utilizado o Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL - 

ANEXO B), publicado por Lipp (2000), que se destina a avaliar se há ou não estresse, 

bem como seu nível, por meio de um modelo de quatro fases, denominadas alerta, 

resistência, quase exaustão e exaustão, apontando a predominância de sintomas 

físicos ou psicológicos, ou ambos. 

As fases do estresse são descritas no ISSL da seguinte forma: 

• Na fase de alerta, o organismo é exposto a uma situação de tensão e se 

prepara para a ação. Algumas reações presentes são taquicardia, tensão muscular e 

sudorese. Se o agente estressor não é excluído, o organismo passa ao estágio de 

resistência. A fase de alerta é diagnosticada a partir dos escores obtidos no Quadro 1 

do ISSL. 

• Na fase de resistência, o sujeito, automaticamente, utiliza energia adaptativa 

para se reequilibrar. Quando consegue, os sinais iniciais (das reações bioquímicas) 

desaparecem e o indivíduo tem a impressão de que melhorou, porém a sensação de 

desgaste generalizado, sem causa aparente, e as dificuldades com a memória 

ocorrem nesse estágio, mas, muitas vezes, não são identificadas pelo indivíduo em 

situações de estresse excessivo. A fase de resistência é diagnosticada a partir dos 

escores obtidos no Quadro 2 do ISSL. 

• Na fase de quase exaustão, o organismo está enfraquecido e não consegue 

se adaptar ou resistir ao estressor. Nesse estágio, as doenças começam a aparecer, 

como herpes simples, psoríase, picos de hipertensão e diabetes. A fase de quase 

exaustão também é diagnosticada a partir dos escores obtidos no Quadro 2 do ISSL. 

• Na fase de exaustão, a exaustão psicológica e a física se manifestam, e, em 

alguns casos, a morte pode ocorrer. As doenças aparecem frequentemente tanto em 
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nível psicológico, em forma de depressão, ansiedade aguda, inabilidade de tomar 

decisões, vontade de fugir de tudo, como também em nível físico, com alterações 

orgânicas, hipertensão arterial essencial, úlcera gástrica, psoríase, vitiligo e diabetes. 

A fase de exaustão é diagnosticada a partir dos escores obtidos no Quadro 3 do ISSL. 

No ISSL, há instrução sobre o questionário e o preenchimento dos dados de 

caracterização do sujeito, como sexo, idade, local de trabalho, função exercida e 

escolaridade. O inventário contém também um total de 53 questões fechadas, 

divididas em três quadros, sobre os sintomas físicos (34 itens) e psicológicos (19 

itens). 

O primeiro quadro, composto por 12 itens, refere-se aos sintomas físicos e 3 

psicológicos que a pessoa tenha experimentado nas últimas 24 horas. O segundo, 

composto por 10 sintomas físicos e 5 psicológicos, está relacionado aos sintomas 

experimentados na última semana. E o terceiro quadro, composto por 12 sintomas 

físicos e 11 psicológicos, refere-se a sintomas experimentados no último mês. Alguns 

dos sintomas que aparecem no quadro 1 voltam a aparecer no quadro 3, 

diferenciando-se quanto à intensidade diferente e seriedade. 

 

2.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Após a submissão ao comitê de ética do local da pesquisa, o pesquisador fez 

contato com o responsável pelo contingente, a fim de apresentar o projeto e o 

agendamento da coleta de dados. O inventário foi aplicado pelo pesquisador nas 

dependências de uma Organização Militar do Exército na cidade de Manaus, durante 

o período de expediente, em dia e horário predefinido, de acordo com a disponibilidade 

do contingente. A aplicação do ISSL ocorreu no último dia da décima semana de vida 

castrense dos recrutas, momento correspondente ao final do período de Instrução 

Individual Básica (IIB) do Curso de Formação de Combatentes de Selva. Os sujeitos 

foram convidados a participar voluntariamente da pesquisa e informados de que se 

tratava de uma investigação acadêmica, sem qualquer efeito avaliativo individual e/ou 

institucional, e que as respostas seriam anônimas e confidenciais. Após lerem e 
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assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias (uma ficou 

com o pesquisador e a outra com o sujeito), foi entregue o instrumento para o 

preenchimento. 

A coleta de dados foi realizada em uma única sessão. Para o preenchimento 

do questionário pelos recrutas, o pesquisador deu as instruções contidas no ISSL e 

não houve tempo-limite para as respostas. 

No capítulo a seguir, os dados obtidos com os inventários de estresse foram 

analisados de forma lógica e pragmática, possibilitando conclusões coerentes. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, os dados coletados através dos inventários de estresse estão 

apresentados através de tabelas, de forma a facilitar ao leitor o entendimento de como 

tais dados foram utilizados na obtenção dos resultados e nas discussões. 

Os resultados encontrados foram analisados conforme a estatística descritiva 

e foram apresentados de acordo com a distribuição de frequência bruta e 

porcentagem, sob diferentes recortes, tais como os que apresentaram e não 

apresentaram estresse (Tabela 1), as diferentes fases do estresse (Tabela 2), o tipo 

de sintoma predominante (Tabela 3) e os sintomas de estresse apresentados (Tabela 

4). Os resultados foram apresentados e discutidos à luz do referencial teórico sobre o 

tema desta pesquisa. 

 

Tabela 1. Avaliação Geral de Estresse 

 

AVALIAÇÃO GERAL DE ESTRESSE 

Recrutas SEM estresse Recrutas COM estresse 

F % F % 

23 82,14 5 17,86 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados gerais da avaliação, com a indicação de 

recrutas com e sem estresse. Observa-se que a grande maioria dos sujeitos (82,14%) 

não apresenta sintomatologia de estresse. Esse dado diverge significativamente 

daquelas citações da presente pesquisa que faziam associação de estresse com 

atividades militares, como por exemplo a afirmação de Burrel et al (2006) que coloca 

a ocupação militar como portadora de vários fatores estressantes, tais como a 

separação da família, o risco de lesão durante o trabalho e a jornada de trabalho longa 

e imprevisível. 
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Já foi citado neste estudo que para Amador et al (2002, apud ELLWANGER, 

2007) o ingresso em instituições militares deveria trazer um grande impacto 

psicológico ao indivíduo. Dizem os autores que ao ingressar na vida militar, o indivíduo 

incorpora aos seus valores os atributos característicos da personalidade militar, 

preconizados pelos regulamentos da instituição. Ainda os mesmos autores, ao 

analisarem o impacto da inclusão nas Forças Armadas e de como isso pode ser um 

agente estressor, alegam que o militar anseia por um ideal de profissional que se 

baseia em princípios rígidos, padronização de condutas, comportamentos, atos e 

fardamentos, dificultando, assim, a expressão da individualidade. Ressaltam, ainda, 

que o grupo exerce papel intimidativo sobre o indivíduo, cerceando, especialmente, 

sua liberdade. Nesse contexto é importante citar que os sujeitos que participaram da 

pesquisa estavam no final do período de Instrução Individual Básica e haviam 

ingressado nas fileiras do Exército há dez semanas, portanto, passíveis de todas 

essas influencias apontadas por Amador et al (2002, apud ELLWANGER, 2007). 

Os soldados, quando participaram como sujeitos desta pesquisa, por estarem 

na décima semana de instrução, já haviam realizado exercícios de campo (Estágio 

Básico de Combatente de Selva (EBCS) - “Operações Boina”), já tinham recebido 

instrução de armamento e munição, executado tiro com fuzil e prestado serviço de 

escala armados. Nos exercícios de campo na selva, foram expostos a tarefas como 

pista de corda, pista de orientação diurna e noturna na selva; pista de progressão 

diurna e noturna, na selva, em terreno acidentado e desconhecido; exercício de tiro 

real diurno e noturno; exercício de patrulha nas mesmas condições da progressão, 

exercício de sobrevivência, dentre outros. Ou seja, supõe-se que, no ambiente externo 

dos sujeitos, havia importantes estressores e que mesmo assim 23 (vinte e três) 

recrutas (82,14%), no momento da coleta de dados, não apresentaram desgaste físico 

e psicológico, enquanto que 5 (cinco) recrutas (17,86%) apresentaram um certo grau 

de desgaste físico e psicológico. Tais diferenças entres os dados são compreensíveis 

porque “o estresse pode ou não levar a um desgaste geral do organismo dependendo 

da sua intensidade, tempo de duração, da vulnerabilidade do indivíduo e da habilidade 

de administrá-lo” (RANGÉ, 2001, p. 280). Tal afirmação de Rangé permite supor que 

dentre os sujeitos pesquisados existem diferenças individuais na habilidade de 
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administrar o estresse e que a grande maioria estava hábil em manejá-lo. Enfatiza 

ainda o autor o conceito de que o ambiente interno de um organismo necessita ser 

mantido em equilíbrio independentemente do que ocorre no ambiente externo. O risco 

de apresentar sintomas de estresse, portanto, não parece ser igual para todas as 

pessoas. Cada indivíduo lançará suas estratégias de enfrentamento para lidar com 

estresse. Esse enfrentamento em geral consiste de interação entre o organismo e o 

ambiente, na qual se lança mão de um conjunto de estratégias destinadas a promover 

a adaptação às circunstâncias estressantes (LIPP, 2003).  

 Na tentativa de explicar a capacidade de 82, 14% dos recrutas pesquisados 

para manejar o estresse, é relevante considerar a possibilidade de que as condições 

do processo de ensino-aprendizagem ocorridos nas instruções do período de IIB 

sejam facilitadoras do desenvolvimento de repertórios de ajustamento e adaptação 

por parte dos recrutas instruendos. Andrade (2011, p 61) em sua pesquisa sobre 

estresse realizada no ano 2011 com discentes do Curso de Formação de Sargentos 

Combatentes do Exército Brasileiro, faz uma referência acerca desta possibilidade:  

Por outro lado, a experiência de ser submetido a um treinamento militar 

intenso e prolongado pode ser um fator contribuinte para o 

desenvolvimento de estratégias de enfrentamento eficazes, 

principalmente se esta experiência é bem conduzida por um processo 

educacional que vise o aprendizado de repertórios de ajustamento e 

adaptação. 

 O período de IIB é parte de um curso de formação militar do Exército Brasileiro 

e como tal é realizado numa escola ou ambiente de ensino com suas particularidades. 

As características do local (com mais ou menos estressores) onde se realizada um 

curso de formação militar também irão determinar as reações de estresse de seus 

discentes, influenciando se terão desempenho mais ou menos hábeis no manejo do 

estresse. Andrade (2011, p. 56) faz menção às diferenças da incidência de estresse 

entre escolas de formação e alerta para a necessidade de melhor compreender as 

características do local da formação como variável interveniente nessas diferenças: 

Como se pode observar, a incidência de stress nos alunos do 

CFS/Cmb supera em mais de dez pontos percentuais o que foi 

mensurado com alunos de outras escolas de formação. Algumas 
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hipóteses podem ser levantadas para explicar essa diferença. 

Diferenças nas características de cada estabelecimento de ensino 

podem constituir uma variável interveniente. Na Escola de Formação 

Complementar do Exército, por exemplo, não existe o regime de 

internato, a quantidade de exercícios no terreno é menor e a média de 

idade dos discentes é maior, o que sugere maior maturidade. A Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército, por sua vez, até a época em que 

foi realizada a pesquisa de Fornasin (2010), equivalia ao último ano do 

Ensino Médio escolar. Não era considerado, portanto, um 

estabelecimento de ensino da Linha de Ensino Militar Bélico, tal qual a 

Escola de Sargentos das Armas. Essa característica pode significar um 

grau menos elevado de exigências militares ao longo do curso. 

Todavia, seria necessária a realização de pesquisas que adotassem 

como variáveis de comparação as características pertinentes a cada 

escola de formação. 

Dessa forma, pode-se inferir que apresentar desempenho mais ou menos hábil 

em manejar o estresse, vai depender das características pertinentes a cada local de 

formação. Tais considerações tornam possível a hipótese de que os 82,14% dos 

recrutas aqui pesquisados não apresentaram estresse porque o período de IIB é bem 

conduzido por um processo educacional que vise o aprendizado de repertórios de 

ajustamento e adaptação. 

Não obstante a pequena frequência de recrutas que apresentaram estresse em 

relação aos que não apresentaram estresse, tendo em vista os objetivos específicos 

do presente estudo, considerou-se relevante discutir, a partir das Tabelas 2 e 3, alguns 

aspectos dos 5 (cinco) casos de sujeitos com estresse. Sternbach (1966) sugere que 

existe uma predisposição psicofisiológica para alguns indivíduos sofrerem respostas 

de estresse de um modo específico, já que parece não ser possível que todos os 

mecanismos e eixos sejam mobilizados simultaneamente e todo o tempo em uma 

pessoa que enfrenta um estressor. 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos sujeitos que apresentaram estresse, 

classificando em fases e a tabela 3 apresenta a predominância de sintomas que 

apareceram nos 5 (cinco) casos. 
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Tabela 2. Avaliação das Fases do Estresse 

 

FASES (Recrutas COM estresse) 

Alerta Resistência Quase Exaustão Exaustão 

F % F % F % F % 

0 0 5 100 0 0 0 0 

 

Como indicado anteriormente (capítulo 2), o ISSL classifica o estresse em 

diferentes fases. Assim, de acordo com a fase em que os sujeitos se enquadram, a 

saúde deles pode ficar comprometida. Como demostra a tabela 2, todos os 5 (cinco) 

sujeitos que apresentaram estresse foram classificados na fase de resistência. Esse 

dado corrobora os achados de Muniz, Primi e Miguel (2007), citados por Dantas et al 

(2010), quando afirmam que dos sujeitos de suas pesquisas que apresentam 

estresse, a maioria também estava classificada na fase de resistência. Também os 

achados de Andrade (2011) corroboram com os achados aqui apresentados. Este 

autor constatou que houve predominância de alunos estressados na fase de 

resistência (84,38%). Também segundo o mesmo autor, tal predominância de fase é 

concordante com outras investigações, como as de “Calais, Andrade e Lipp (2003) 

identificaram que 84% dos homens diagnosticados com stress na pesquisa se 

encontravam na fase de resistência, percentual muito semelhante aos 85,8% dos 

acadêmicos de medicina estressados no trabalho de Vieira et al (2009)” (Andrade, 

2011, p. 57). 

Segundo Lipp (2000), se a fase de alerta é mantida por períodos muito 

prolongados ou se novos estressores se acumulam, o organismo entra em ação para 

impedir o desgaste total de energia entrando na fase de resistência. Nela o organismo 

da pessoa resiste aos estressores e tenta reestabelecer a homeostase.  

A coleta de dados da presente pesquisa foi planejada para ocorrer após os 

sujeitos terem vivenciado grande parte das atividades do período de Instrução 

Individual Básica da formação de Combatente de Selva. É importante salientar mais 

uma vez que no momento da coleta dos dados, os recrutas estavam no final do 
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período de IIB e tinham realizado atividade de campo na selva na última semana. Isso 

supõe que os sujeitos pesquisados já haviam entrado em contato com estressores 

inerentes a atividade militar e que pelo menos alguma reação aguda de estresse já 

seria passível de identificação. 

Segundo Rangé (2001), o desgaste ocorre de modo mais pronunciado quando 

a homeostase interna do organismo é perturbada por períodos longos ou de modo 

muito agudo. O fato de todos os 5 (cinco) sujeitos que apresentaram estresse estarem 

classificados na fase de resistência torna compatível o momento da coleta de dados 

(uma semana após o EBCS) com o momento da ocorrência dos sintomas relatados 

pelos sujeitos no ISSL (os itens do Quadro 2 do ISSL se referem aos sintomas 

experimentados na última semana). Segundo LIPP (2000) a fase de resistência é 

diagnosticada a partir dos escores obtidos no Quadro 2 do ISSL. 

 

Tabela 3. Avaliação da Predominância dos Sintomas de Estresse 

 

PREDOMINÂNCIA DE SINTOMAS DE ESTRESSE (Recrutas COM estresse) 

Predominância de Sintomas Físicos Predominância de Sintomas Psicológicos  

F % F % 

2 40 3 60 

 

A Tabela 3 apresenta a distribuição de frequências de predominância de 

sintomas físicos e psicológicos nos 5 (cinco) sujeitos com estresse. Observa-se a 

predominância de sintomas psicológicos na maioria dos sujeitos com estresse (60%, 

F=3). Segundo Dantas et al (2010), estudos feitos por Costa et al (2007), Rosseti et al 

(2008) e Lipp (2009), apontam que a prevalência de sintomas em um estudo com 

policiais militares foi de sintomas psicológicos. A pesquisa de Andrade (2011) também 

apontou predominância de sintomas psicológicos (53,85%) dentre os seus 

participantes discentes de origem militar. 

Vale a pena notar que em 02 (dois) sujeitos pesquisados (40%) a 

predominância foi de sintomas físicos. Em relação a este último dado, sabe-se que 

processos cerebrais bem conhecidos governam a resposta fisiológica das emoções 
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para atividades mentais tais como o estresse e quando o estresse se mantém, 

sintomas fisiológicos podem se desenvolver (LIPP, 1996). 

Rangé (2001) afirma que a doença que o estresse pode desencadear ou 

manter é em geral determinada por uma série de fatores. Segundo o autor, 

inicialmente, na fase de alerta do estresse, os sintomas são idênticos como mãos frias, 

taquicardia, tensão muscular e a sensação de se estar de alerta. Mais tarde, porém, 

a ação do estresse vai se manifestar de modo diferenciado dependendo das 

vulnerabilidades pessoais envolvidas. Como o estresse indentificado estava na fase 

de resistência, os sintomas físicos encontrados não são indicadores de doença ou 

quadros patológicos severos. A higidez dos recrutas (atestada inicialmente pela 

comissão de seleção de conscritos) deve ter sido fator importante para que, mesmo 

alguns deles tendo apresentado estresse, as suas reações não ultrapassassem a fase 

de resistência. 

Tabela 4. Avaliação dos Sintomas Apresentados pelos Recrutas com Estresse. 

SINTOMAS APRESENTADOS PELOS RECRUTAS COM ESTRESSE (FASE DE 
RESISTÊNCIA) 

Tipo Sintoma F % 

 
 
 
 
 
 
Físicos  

Problemas com a memória 2 40 

Mal-estar generalizado, sem causa 
específica  

1 20 

Formigamento das extremidades 1 20 

Sensação de desgaste físico constante 4 80 

Mudança de apetite 3 60 

Aparecimento de problemas dermatológicos 2 40 

Hipertensão arterial 0 0 

Cansaço constante  3 60 

Aparecimento de úlcera 0 0 

Tontura/Sensação de estar flutuando 1 20 

 
 
 
Psicológicos 

Sensibilidade emotiva 3 60 

Dúvida quanto a si próprio 0 0 

Pensar constantemente em um só assunto 
3 60 

Irritabilidade excessiva 3 60 

Diminuição da libido 0 0 
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O simtoma físico mais frequente, “Sensação de desgaste físico constante”, foi 

reconhecido por 80% dos recrutas com estresse, e os simtomas físicos “Mudança de 

apetite” e “Cansaço constante”, que ficaram em segundo lugar na frequência de 

corrência de simtomas, foram reconhecidos por 60% dos mesmos recrutas. Estes 

resultados são compatíveis com os resultados da pesquisa de Andrade (2011) que 

apresentou como principais simtomas físicos experimentados na última semana 

“Sensação de desgaste físico constante (43,4%)”, “Mudança de apetite (36,8%)”, e 

“Cansaço constante (36,8%)”. 

Quanto aos sintomas psicológicos, “Sensibilidade emotiva”, “Pensar 

constantemente em um só assunto” e “Irritabilidade excessiva” referentes aos 

sintomas experimentados pelos recrutas na última semana, foram os mais frequentes, 

reconhecidos por 60% dos recrutas com estresse. Estes resultados também são 

compatíveis com os resultados da pesquisa de Andrade (2011), na qual o sintoma 

“Pensar constantemente em um só assunto” foi o mais frequente, reconhecido por 

63,2% de sua amostra. 

Com estes resultados, pode-se inferir que os sintomas apresentados 

demonstram o sofrimento físico e psíquico experimentado pelos recrutas com 

estresse, devido ao esforço físico desprendido em atividades, a pensamentos 

recorrentes, ao estado emocional vulnerável e a irritabilidade dos mesmos, tudo isso 

associado aos estressores gerados por ocasião do Estágio Básico de Combatente de 

Selva realizado uma semana antes da aplicação do ISSL. 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 

Conforme aponta a literatura sobre o estresse e atividades militares aqui 

apresentada, não há como negar que as atividades em cursos de formação militar 

podem ser fatores causadores de estresse. Em se tratando de militares recentemente 

incorporados na Força Terrestre, a adaptação ao novo ambiente é um processo que 

pode ter diferentes graus de dificuldade para cada indivíduo.  

Durante o período de Instrução Individual Básica da formação de Combatente 

de Selva a rotina diária exigida é intensa e rigorosa. É exigido esforço físico crescente 

no treinamento físico militar e nos exercícios de campo; estudo constante e intenso 

para os trabalhos e avaliações da aprendizagem, necessários ao curso; e preparo 

emocional para lidar com todas as situações impostas pela própria carreira militar, a 

começar pela adaptação à vida castrense. 

Partindo do pressuposto de que o período de Instrução Individual Básica da 

formação de Combatente de Selva é uma atividade que provoca reações de estresse, 

pode-se inferir, com base nos resultados desta pesquisa, que o grupo de recrutas que 

participaram como sujeitos pode ser considerado um grupo de indivíduos hábeis em 

manejar o estresse, já que a maioria não apresentou estresse. 

Um grupo com maioria de indivíduos com características individuais favoráveis 

ao enfrentamento do estresse pode ter sido resultado de uma adequada seleção dos 

conscritos para o serviço militar obrigatório. As emoções e a saúde física de qualquer 

pessoa dependem quase que exclusivamente da sua interpretação do mundo exterior. 

A realidade de cada pessoa é o produto de sua própria criação. E, quanto mais a 

pessoa entende as pressões ou fontes de estresses e situações que lhe influenciam, 

melhor ela se adapta às suas demandas. Tudo isso sob profundas influencias das 

diferenças individuais. 

O comandante militar necessita conhecer seus subordinados, suas diferenças 

individuais. Uma preocupação constante dos comandantes militares refere-se às 

condições físicas, intelectuais e psicológicas de seus subordinados. Essas últimas 

devem ser do seu pleno conhecimento, a fim de que não seja surpreendido por 
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reações dos comandados quando submetidos ao estresse. A predominância de 

sintomas psicológicos nos sujeitos com estresse, resultados da presente pesquisa, 

indicam o quanto os recrutas em formação podem ter seus aspectos psicológicos 

mobilizados para enfrentar as diversas situações que são submetidos. 

 Tem-se aí um exemplo da relevância da avaliação psicológica para seleção de 

conscritos, que por sinal deve ser mantida e continuamente aprimorada. Uma ação 

relevante para o aprimoramento da seleção de conscritos para a Força Terrestre seria 

a inclusão do ISSL para este fim. A propósito, o ISSL se mostrou um instrumento 

adequado para que os objetivos do presente estudo fossem atingidos. O ISSL foi de 

fácil aplicação e identificou de modo objetivo a sintomatologia que os sujeitos 

apresentaram (Tabela 4), avaliando se estes possuíam ou não estresse (Tabela 1), o 

tipo de sintoma existente (se somático ou psicológico – Tabela 3) e a fase em que se 

encontrava (Tabela 2). 

Assim, com os resultados apresentados nas Tabelas 1, 2, 3 e 4, frutos da coleta 

permitida pela aplicação do ISSL, fica solucionada a problemática desta pesquisa que 

buscava saber quais seriam os níveis de estresse (físico e psicológico) e 

sintomatologia apresentados por recrutas em período de Instrução Individual Básica 

de um Curso de Formação de Combatente de Selva. 

Em relação aos sujeitos que apresentaram estresse (todos na fase de 

resistência), pode-se inferir, com base na literatura sobre os mecanismos fisiológicos 

do estresse, que tiveram um aumento na produção de cortisol e a vulnerabilidade a 

vírus e bactérias estavam acentuadas. Por sorte, nenhum deles apresentou doenças. 

Quanto maior é o esforço que a pessoa faz para se adaptar e restabelecer a harmonia 

interior, maior é o desgaste do organismo, mas quando este consegue proceder a uma 

adaptação completa e resistir ao estressor adequadamente, o processo do stress é 

interrompido sem sequelas, como ocorreu com os 23 sujeitos sem estresse desta 

pesquisa. 

Seria relevante realizar uma análise qualitativa e recomendar ações que 

diminuam os estressores presentes na formação de Combatente de Selva e 

aumentem a resistência dos recrutas. 
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Neste sentido cabe indagar: Como podemos ajudar o soldado, combatente de 

selva, a controlar, reduzir ou superar o estresse? Quais competências da área afetiva 

são inerentes ao combatente de selva hábil em manejar o estresse? Quais as 

estratégias de enfrentamento que devem ter os combatentes diante dos estressores? 

Quais as vulnerabilidades pessoais envolvidas no combatente que sofre de estresse 

excessivo? 

Respostas para tais indagações podem ser objeto de estudos posteriores, 

particularmente no âmbito da atuação do Guerreiro de Selva. E o desafio para os 

comandantes em todos os níveis, bem como para psicólogos e médicos da Força 

Terrestre é tanto encontrar maneiras de impedir que o estresse seja física e 

psicologicamente debilitante como promover o comportamento saudável e o bem-

estar do militar em atividade de combate na selva. 

A revisão de literatura aqui apresentada também apontou que o estresse afeta 

o estado de saúde geral de um indivíduo e que isto parece um fato bastante 

estabelecido ou reconhecido não somente pelos profissionais que trabalham na área 

médica e da saúde, mas também pelos leigos. Entretanto, também apontou-se que  

ainda muitos dos comandantes militares brasileiros de todos os níveis não dão devida 

atenção a esta questão. 

Sendo assim, é relevante o pressuposto que o estresse deva ser tratado 

concomitantemente às demais questões dos agravos do processo saúde/doença no 

âmbito da Força Terrestre, uma vez que o militar, devido a peculiaridade de sua 

atividade, necessita aprender a controlar suas tensões, a fim de interromper o 

desgaste do seu organismo e bem cumprir sua missão. 

É importante que o Exército tenha conhecimento das influências do estresse 

na ontogênese de doenças e que existem tratamentos que amenizam os sintomas, 

proporcionando uma qualidade de vida melhor aos seus combatentes e também que 

o controle emocional é peça chave para a recuperação. 

Por fim, espera-se que esta monografia possa ser utilizada por estudantes e 

profissionais de todas as áreas da saúde e com ela relacionadas que desejam uma 

melhor compreensão dos mecanismos que regem o desenvolvimento do estresse e 

suas manifestações em situações de curso de formação militar. Espera-se, ainda, que 
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este trabalho venha a contribuir tanto nas pesquisas básicas e de aplicabilidade em 

manejo do estresse na área da saúde quanto na qualificação de comandantes de tropa 

ou chefes em geral, que lidam com subordinados na condição de estressados e, ainda, 

no resultado final, beneficie, com qualitativas informações, indivíduos acometidos de 

estresse excessivo. 
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ANEXO A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O projeto de pesquisa denominado “ESTRESSE FÍSICO E PSICOLÓGICO EM 

UM GRUPO DE RECRUTAS EM PERÍODO DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA 

DO CURSO DE FORMAÇÃO DE COMBATENTE DE SELVA” tem como objetivo 

inventariar o estresse em recrutas do Exército durante o período de Instrução 

Individual Básica (IIB) de um Curso de Formação de Combatente de Selva. Será 

utilizado um instrumento que avalia o nível de stress global e não ocupacional de 

adultos. Os resultados obtidos nesta pesquisa poderão orientar algumas ações 

organizacionais e psicossociais no intuito da promoção da saúde e do bem-estar dos 

recrutas em sua Formação de Combatentes de Selva. Sua participação nessa 

pesquisa é muito importante, é voluntária e você tem plena liberdade para abandonar 

o estudo a qualquer momento, sem incorrer em nenhuma penalidade. Todas as 

dúvidas relacionadas à pesquisa serão esclarecidas antes de sua concordância em 

participar. O pesquisador responsável oferecerá todas as informações necessárias 

solicitadas antes, durante e depois da pesquisa. As avaliações serão realizadas com 

todos os 28 recrutas que estão no período de Instrução Individual Básica, com a 

garantia de que não haverá prejuízo algum, tanto para aqueles que aceitarem 

participar, quanto para aqueles que se recusarem. A devolução dos resultados será 

feita pelos psicólogos do Serviço de Psicologia do Hospital Militar onde estão servindo 

os recrutas, garantindo a não divulgação de informações e resultados que possam 

permitir a identificação dos participantes, de forma a assegurar a participação sigilosa. 

Caso demonstre interesse em receber devolução individualizada de seus resultados, 

procure o pesquisador em hora e local determinado, o qual apresentará os dados 

obtidos pela sua participação, propondo eventuais condutas e encaminhamentos 

necessários. Você receberá uma cópia deste Termo, na íntegra, assinado por você e 

pelo pesquisador responsável. O pesquisador poderá ser encontrado no horário das 
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08:00hs às 12:00hs, no telefone relacionado no final da página. Os dados obtidos 

serão utilizados com finalidade exclusivamente acadêmico-científica. 

Eu, ___________________________________________________________ 

estou respondendo de forma voluntária e espontânea aos questionários e 

instrumentos do projeto de pesquisa mencionado neste termo, após terem sido 

esclarecidas todas as minhas dúvidas e questionamentos sobre este ato. Autorizo a 

utilização dos dados para pesquisa científica. 

 

 

 

 

Manaus - AM, _____ de _______________________________ de ________. 

 

 

___________________________________________________  

Assinatura do Participante  

 

 

___________________________________________________  

JAILTON DA SILVA NEVES  

Pesquisador Responsável 

 

 

Jailton da Silva Neves  

Psicólogo/ Pesquisador  

(92) 98134-5144  

jailtonneves@yahoo.com.br 
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ANEXO B 

 

ISSL – Inventário de Sintomas de Stress Lipp. 

 

É proibida a reprodução total ou parcial do ISSL para qualquer finalidade. 

Sendo assim, este instrumento só será anexado ao trabalho impresso, com um 

exemplar original. 

 


