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Introdução: O presente trabalho propõe realizar uma breve exposição conceitual acerca
do fenômeno do estresse, seguida de uma análise comparativa entre as Teorias
Psicológicas Comportamentais e a Psicanalistas. As abordagens do estresse
ocupacional da concepção teórica comportamental são compreendidas como uma
alteração do sujeito com o meio devido às alterações ambientais aversivas. A teoria
psicanalítica não faz referencias aos fatores externos relacionados ao estresse
ocupacional. Ela considera que o agente estressor preponderante está na pessoa.
Ambas possuem um interesse em comum: investigar os efeitos psíquicos do estresse e
proporcionar uma intervenção. Objetivo: Neste trabalho temos como objetivo central
integrar mais de uma disciplina do curso de Psicologia do UnilesteMG, objetivando
identificar as possíveis correlações entre a abordagem comportamental e psicanalítica
sobre o estresse ocupacional. Metodologia: Utilizou-se como método a revisão
integrativa da literatura, com o propósito de reunir e resumir o conhecimento científico
já produzido sobre o estresse ocupacional nas perspectivas das abordagens
comportamental e psicanalítica. Ou seja, permite buscar, avaliar e sintetizar as
evidências disponíveis para contribuir com o desenvolvimento do conhecimento na
temática. A estratégia de busca de artigos incluiu pesquisa na base eletrônica de dados
da biblioteca virtual SciELO Brasil - (ScientificElectronic Library Online) e nas bases 
do Pepsic. Foram adotados, como critério de inclusão, aqueles artigos que
apresentavam especificidade com o tema.  Resultados: O estudo realizado é resultado
da análise de 08 artigos. O estresse é uma doença recorrente nos países altamente
industrializados e está trazendo um elevado custo em termos de saúde e bem-estar
emocional. Se comparadas as Teorias Comportamentais e Psicanalíticas, a teoria
Psicanalítica analisa mais o patológico, embora o estresse não seja considerado
propriamente psicopatológico. Na abordagem comportamental, os eventos estressores
são definidos como circunstâncias que ameaçam o bem estar do individuo e se
relacionam a comportamentos que o individuo valoriza, um estado natural, que
proporciona ao individuo defesas físicas e mental para reagir a estímulos do ambiente
e adaptar-se a novas circunstâncias. Entretanto, o sistema nervoso responde ao estresse
de maneira complexa, sendo interpretado de forma diferente por cada individuo de
acordo com as suas experiências e personalidade. Essa abordagem considera dois
aspectos do estresse: o positivo caracterizado pela resposta adequada a estímulos; no
negativo, o organismo entra em desabilidade física e psicológica que pode levar a uma
deficiência comportamental, no entanto a falta de estímulos no trabalho como
realização de tarefas repetitivas ou desinteressante podem causa estresse patológico.
Conclusão: A partir dos estudos podemos concluir que apesar das diferentes formas de
abordar o tema, a Teoria Comportamental quanto a Psicanalítica, trazem importantes
contribuições o estudo do estresse, ambas averiguam os possíveis efeitos psíquicos e
uma aceitável intervenção, trabalham em busca da redução do estresse no ambiente de
trabalho. 
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