
abril
	 parcena1

Aorenda a dominar o estresse

O estresse tem sido uma das
causas mais freqüentes da falta ao
trabalho. No ano passado, a Ge-
rência-Geral de Saúde e Assistên-
cia,sónoperiodode]2dejaneiroa
31 de julho, concedeu 145 licenças
por esse motivo a 108 funcionários,
totalizando 1 mil 765 dias/licença,
ou o equivalente a quatro anos de
trabalho de um servidor. E esse le-
vantamento inclui apenas aquelas
manifestações de origem psíquica,
como irritabilidade constante, insô-
nia, neuroses e outros sintomas.

"Se fossemos contabilizar aque-
las de fundo orgânico, como gastrite,
colites, úlceras, dores de cabeça,
esses números seriam bem maio-
res", garante o médico Fernando

\kugusto Vasconcelos Barros, mem-
bro de um grupo da GGSA que
estuda o tema e prepara um progra-
ma preventivo para ser implantado
na Assembléia. Para ele, essa amos-
tra demonstra como uma situação

- corriqueira pode ter um impacto gran-
de no Funcionamento de uma estrutu-
ra da dimensão da Assembléia.

Mas o estresse não é necessaria-
mente um mal. A maior ou menor
capacidade de uma pessoa em lidar
com uma determinada situação de
estresse é que vai determinar o seu
resultado Final, se positivo ou nega-
tivo. Fernando Barros lembra que a
criatura humana, desde o início de
sua existência, tem sido submetida a
situações de estresse. "E um fato
natural e inevitável da vida, o que
precisamos é aprender a tirar pro-
veito dessas situações", aconselha.

Nem as crianças escapam
do estresse. Os pais,

quando reprimem o choro
de uma criança, depois de
repreendê-la por algum
ato considerado errado,

estão contribuindo para o
estresse da criança. O

choro é o seu desabafo, é 
forma de demonstrar o

seu descontentamento. Ela
vai chorar da primeira

vez, um pouco menos da
segunda e, depois, vai se

adaptar aos limites
impostos pelos pais. Por
isso, é natural que ela

chore.

Cuidado
pressões

com as pequenas
do seu dia-a-dia

Uma luz no
FIM do túnel

O estresse representa aqueles
desafios que estimulam, por exem-
plo, o desenvolvi-
mento profissional;
de uma pessoa, a
sua realização no
campo pessoal, a
sua satisfação so-
cial. São determi-
nadas situações F>
que mantém essa
pessoa ativa e, sem
as quais, a vida
poderia se tornar

No nosso dia-a-dia, somos cons-
tantemente submetidos a situações
de maior ou menor pressão, das

mais diversasori-
gens. O trânsito
que não anda, a
vaga que não
aparece, o ritmo
acelerado de tra-
balho e as ten-
sões familiares
sãoalgunsexem-
pios. E é o
somatório dessas
pequenas situa-
ções de estresse
que pode acabar
desencadeando
distúrbios em ní-
velpsíquicoouor-
gãnico, não as

grandes para as quais, por sua
dimensão e pela nossa absoluta in-
capacidade de resolvê-las, acaba-
mos arranjando um modo de nos
adaptar.

Existem três caminhos para
enfrentar as situações de estresse,

transformando-o num estímulo
positivo. O mais óbvio é resolver o
problema. Essa decisão é adiada,

muitas vezes, por insegurança, por
ser uma questão menos relevante no

conjunto das situações que o
indivíduo enfrenta ou mesmo por

não ter sido ainda percebida como
uma fonte de estresse. Mas, tomada
a decisão, a solução pode vir muito

mais fácil do que se imagina.
Outras vezes, no entanto, a
pessoa não está mesmo em

condições de enfrentá-la. Aí, o
caminho mais indicado é adiar

essa solução por um prazo
determinado, até que ela se sinta

mais segura para decidir. Mas
algumas situações não deixam

alternativa, e a solução é se
adaptar a elas. Não ignoran -

do-as, mas aprendendo a conviver
com elas.

até mesmo sem
sentido. Mas, por -;
outro lado, essas
mesmas situações,
podem representar Fernando Barros garante que o estn

-	 não é necesruma pressão insu-
portável para esse indivíduo, que
não consegue arcar física ou psico-
logicamente com elas e, dessa ma-
neira, levá-lo a um colapso em um
desses níveis.


