
AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE EM FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA
DE TRANSFORMAÇÃO

Cristian de Souza FREITAS (Unileste); Juliane Hertel ZAMBALDI (Unileste); Tamires Kely de Brito

SANTANA (Unileste); Webert Henrique Lima GOMES (Unileste)

Introdução: A Organização Mundial de Saúde recomenda que as pessoas
diagnosticadas com transtornos de ansiedade devem ser encorajadas a praticar métodos
de relaxamento diários para reduzir os sintomas físicos de tensão. a incidência dos
transtornos de ansiedade por disfunções relacionadas ao estresse tem aumentado de
forma rápida nas últimas décadas, em virtude das tensões vivenciadas pela sociedade
pós-industrial. Em muitos casos, as pessoas não acompanham o ritmo acelerado das
mudanças que ocorrem em sua vida. Por tantos desgastes da vida diária, poderíamos
dizer que vivemos a era da ansiedade. A ansiedade é um componente do acidente de
trabalho. Objetivo: Tivemos como objetivo, por meio da Escala de Avaliação de
Ansiedade de Hamilton, identificar os níveis de ansiedade dos funcionários que
participaram de um evento voltado para a saúde em uma empresa de transformação.
Metodologia: Participaram do estudo 118 funcionários da empresa, sem critérios de
inclusão. Eles respondiam ao questionário, sendo sanada qualquer dúvida de
entendimento por um orientador. Como instrumento de coleta de dados foi utilizada a a
Escala de Hamilton para Avaliação da Ansiedade que compreende 14 grupos de
sintomas, subdivididos em dois grupos, sete relacionados a sintomas de humor ansioso
e sete relacionados a sintomas físicos de ansiedade. Cada item é avaliado segundo uma
escala que varia de 0 a 4 de intensidade (0= ausente; 2= leve; 3 = média; 4 = máxima).
Resultados: Os escores revelam quatro níveis de ansiedade: Ausência de ansiedade
quando o escore for menor do que 18. Este escore foi o maior, 89 funcionários
(75,42%); Ansiedade leve, quando o escore apresenta valor maior ou igual a 18,
apresentou 21 funcionários (17,80%); Ansiedade moderada, quando o escore apresenta
valor maior ou igual a 25, apenas 2 funcionários (1,70%); Ansiedade grave, com
escore maior ou igual a 30, 6 funcionários (5,08%). Conclusão: Os transtornos de
ansiedade podem constituir um problema de saúde mental evidente em um
significativo número de pessoas que compõem a população, carecendo de abordagem
comprometida com o aspecto humano de suas manifestações. Sendo uma das possíveis
causas de erro humano e, consequentemente, o acidente de trabalho.
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