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RESUMO

Atualmente o estresse tornou-se um problema a nível mundial, comprometendo o bem-estar social, físico e mental de diversos indivíduos. O 
mesmo tem sua chave no cortisol, conhecido como hormônio do estresse, e liberado pelo cérebro em situações de pressão, não necessariamente 
o estresse é ruim ou prejudicial, em doses moderadas, o mesmo é responsável por aumentar a velocidade de resposta do corpo em algumas 
situações. Em doses muito altas é responsável por ser um fator de risco para inúmeras patologias físicas, como hipertensão arterial e infartos. 
Outras psíquicas como depressões, insônias e síndrome do pânico. Seu tratamento inclui diversas recomendações, desde afastamentos no 
trabalho, medicamentos específicos, exercícios físicos ou psicoterapia. Perceptivelmente é frequente na literatura científica sobre o assunto, a 
informação de que as cidades pequenas e seu ritmo de vida reduzem os níveis de estresse em geral, pela suposta informação de que os locais 
longe dos centros urbanos teriam fatores geradores de estresse menores, contudo, este projeto buscou avaliar as reais dimensões do estresse em 
uma cidade pequena confirmando ou não, se os residentes desta cidade sofrem de estresse, seus principais sintomas e manifestações. Deste 
modo é possível fomentar futuras pesquisas sobre o tema estresse, com dados mais palpáveis acerca de conceitos pouco específicos como 
"cidades pequenas", "ou zonas não-urbana" e apresentar a realidade atual, conforme as transformações no cenário brasileiro tem se 
apresentado. Por conseguinte, o presente trabalho tem por objetivo investigar a relação do estresse de moradores do município de Santo Antônio 
de Pádua-RJ com seus dados sociodemográficos. O instrumento utilizado é o Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp – ISSL, que 
possibilita a identificação de sintomas estressantes, os sintomas que existem, psicológicos ou somáticos, e a fase em que se detêm, sendo estas 
fases, a primeira, de alerta, aqui o indivíduo percebe uma ameaça ou desafio e ocorre uma resposta do organismo que o deixa em estado de 
atenção; a segunda fase, de resistência, o indivíduo procura evitar a deterioração de energia há a busca do equilíbrio interior do organismo; e a 
terceira fase, de exaustão, o indivíduo alterna entre estados de mal-estar e bem-estar e ocorrendo um esgotamento físico e psicológico, que pode 
gerar doenças. A necessidade de fazer esta comparação surge por meio da hipótese que habitantes de cidades pequenas e do interior são menos 
estressados e possuem uma vida mais tranquila. A metodologia aqui aplicada é a quantitativa, assim como a pesquisa bibliográfica, com a 
finalidade de investigar o maior número possível de publicações nesta área. Foram coletados os dados brutos dos moradores e utilizada à 
tabulação de dados, para a organização e fácil interpretação dos resultados. A amostra foi de 500 entrevistados, sendo 387 mulheres, 93 homens 
e 20 pessoas que preferiram não informar seu sexo. A amostragem conta com idade variando entre 16 a 70 anos. Os resultados obtidos 
evidenciam que os indivíduos pesquisados demonstram sintomas apontando estresse nas fases de "Alerta" 158 (31,60%), "Resistência" 374 
(74,80%) e "Exaustão" 160 (32%), porém apenas 71 (14,20%) apresentam sintomas nas três fases em conjunto. Através dos dados apurados e 
comparados com as pesquisas já efetuadas por outros pesquisadores, é possível afirmar que a pontuação foi menor do que o comparado, 
contudo faz-se necessário uma maior atenção aos sintomas de estresse destes indivíduos, principalmente na fase de resistência em que mais da 
metade dos indivíduos apresenta os sintomas, visto que é nesta fase intermediária em que o organismo procura retorno ao equilíbrio. Apresenta 
desgaste, esquecimento, cansaço e dúvidas. Pode ocorrer também a adaptação ou eliminação dos agentes estressantes e consequente 
reequilíbrio e harmonia, ou evoluir para a próxima fase em consequência da não adaptação e/ou eliminação da fonte de estresse.
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