
    Pensando nessas e em outras questões, a 
Coordenação de Saúde do Trabalhador (CST/Rei-
toria), em parceria com a Direção-Geral dos campi 
do IFRJ, está desenvolvendo o projeto Dicas de 
Saúde Vocal e Cuidados Posturais.

 A primeira fase do projeto se baseia em ro-
das de conversa – uma delas é referente a orien-
tações posturais (ministrada pela fisioterapeuta da 
CST/Reitoria), e a outra, aos cuidados com o uso 
da voz na atividade laboral e a orientações sobre 
saúde vocal (ministrada pela fonoaudióloga da 
CST/Reitoria). Ambas as rodas de conversa são 
finalizadas com a demonstração e a realização de 
exercícios.

 Voltado especialmente aos servidores, o 
projeto foi iniciado no dia 14 de julho deste ano, no 
campus Paracambi, como parte integrante da pro-
gramação da Semana de Planejamento. Na semana 
seguinte, a equipe da CST/Reitoria esteve no cam-
pus Duque de Caxias, onde as rodas de conversa 
fizeram parte também da programação da Semana 
de Arte e Cultura (Semac), contando com a presen-
ça de servidores, estagiários e alunos.

Você precisa da sua voz para trabalhar?

Sabia que alterações posturais e certos 
hábitos podem prejudicar o processo de 

produção da sua voz?

Sua qualidade vocal é boa?
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 Nosso trabalho deve ser uma fonte de pra-
zer, renda e realizações. No entanto, quando isso 
não acontece, ele se torna uma tarefa árdua e 
cada vez mais difícil de ser encarada – consequen-
temente, muitos de nós podemos ser acometidos 
por sintomas de ansiedade.

 No ambiente de trabalho, alguns servidores 
se sentem com baixa autoestima referente a seu 
desempenho profissional, bem como desvaloriza-
dos e com sensação de angústia, mesmo em si-
tuações nas quais não se nota um forte estressor. 
Em alguns casos, a ansiedade não se apresenta 
no ambiente familiar. 

 Os motivos desencadeadores de ansie-
dade são diversos, a saber: preocupação, de-
sânimo, falta de foco, improdutividade, desva-

Ansiedade no trabalho
lorização, sobrecarga, busca por resultados e 
necessidade de cumprimento de prazos. Esse 
problema, se não cuidado e evitado, pode pre-
judicar muito a nossa saúde física e psicológica, 
causando-nos mal-estar, tonturas, formigamen-
tos, falta de ar, tremores, entre outros sintomas. 
No entanto, além disso, pode ocasionar até 
mesmo doenças físicas, transtornos mentais 
(p. ex., pânico), fobias ou outros transtornos 
fóbico-ansiosos.

 Especificamente no que diz respeito ao tra-
balho, a ansiedade está relacionada ao tipo de 
função exercida e às condições em que a função 
é desempenhada, bem como à capacitação e ap-
tidão de quem a exerce. Contudo, vale ressaltar 
que cada pessoa irá reagir e enfrentar as deman-
das e pressões do trabalho de maneiras distintas.
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ATENÇÃO!
A ansiedade e a depressão podem andar de mãos dadas. Na maioria das vezes, essas patologias 
surgem juntas ou como consequência uma da outra. Todos lidamos com essas condições, em dife-
rentes níveis no decorrer da vida. Entretanto, caso os sintomas sejam graves a ponto de interferi-
rem no desempenho de suas habilidades cotidianas, é importante buscar tratamento.

DICAS PARA RELAXAR
1. Faça pausas de 5 a 10 minutos a cada 3 ho-
ras de trabalho para beber água, relaxar, respirar 
suave e lentamente imaginando uma situação ou 
visualizando um ambiente agradável.

2. Se estiver autorizado a trabalhar com música 
ambiente, escolha aquelas que sejam mais har-
mônicas e tranquilizadoras.

3. Evite fazer refeições muito pesadas no perío-
do de trabalho.

4. Não abra mão de atividades de lazer nos seus 
momentos de folga (mudar o canal da TV ou fi-
car deitado o domingo inteiro não renovará suas 
energias para a próxima semana).

5. Ao menos uma vez por mês, reavalie sua 
agenda semanal, conferindo se há espaço para 
atividades físicas, um bate-papo com amigos ou 
simplesmente para contemplar a natureza deita-
do em uma rede.

6. Evite ingerir álcool para relaxar antes de dor-
mir, para diminuir a irritação ou para conseguir 
encarar o trabalho. Essa atitude pode levá-lo à 
dependência química e, além disso, é isolada-
mente a maior causa de acidentes de trabalho e 
de trânsito.

7. Ao menos uma vez ao ano, revise a maneira 
como você gerencia seu trabalho e suas funções 
domésticas ou familiares. Sempre há uma fun-
ção que pode ser abolida, delegada a alguém 
ou, ao menos, dividida com outra pessoa.

8. NÃO ESPERE SE APOSENTAR PARA APRO-
VEITAR A VIDA. Construa seu futuro vivendo o 
seu presente!

Fonte: Help Saúde

E a família cresceu! Para melhor atender 
ao servidor do IFRJ, além dos serviços já 
conhecidos  – de Psicologia, Assistência 
Social e Medicina –, nossa Coordenação 
de Saúde do Trabalhador conta agora com 
profissionais de Nutrição, Fonoaudiologia, 
Fisioterapia e Psiquiatria. 

A saúde do servidor é a nossa prioridade!

Quais são os sintomas de ansiedade 
mais comuns?

 Os sintomas mais comuns são: irritabilida-
de, palpitações, náuseas, dormências nos braços, 
aperto no peito, sensação de bolo na garganta, in-
sônia, entre outros – e a eles se somam inseguran-
ça no ambiente de trabalho, medo de errar, azia, 
cólicas, dores de cabeça etc.

 Os sintomas físicos, inclusive picos de pres-
são arterial, costumam levar o trabalhador a bus-
car ajuda de um profissional de saúde, sendo – na 
maioria dos casos –  atendido inicialmente em clí-
nicos gerais, cardiologistas ou gastroenterologis-
tas. Só mais adiante é que se costuma identificar a 
origem dos sintomas na ansiedade relacionada ao 
ambiente de trabalho.

 Medidas simples podem melhorar a qualida-
de de vida e o desempenho dos trabalhadores – o 
que implica o aumento de produtividade e de dedi-
cação, bem como a  diminuição de absenteísmo e 
das licenças por motivos de saúde.
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1) Há quanto tempo é formada na área e em qual 
instituição de ensino se formou?
Eu me graduei em Biologia há oito anos, no Centro Uni-
versitário de Barra Mansa, na minha cidade natal. Após 
o bacharelado, fiz a licenciatura, ingressei no mestra-
do na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e, 
posteriormente, no doutorado do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, que concluí há dois anos. Durante todo 
esse período, atuei na área ambiental.  

2) Que principais atividades você exerce?
A Gestão Ambiental deve: promover a sustentabilidade 
ambiental, econômica e social na Administração Públi-
ca; melhorar a qualidade dos gastos públicos por meio 
da eliminação do desperdício e pela melhoria contínua 
da gestão dos processos; incentivar a implementação 
de ações de eficiência energética nas edificações pú-
blicas; estimular ações para o consumo racional dos 
recursos naturais e bens públicos; garantir a gestão in-
tegrada de resíduos pós-consumo, inclusive a destina-
ção ambientalmente correta; melhorar a qualidade de 
vida no ambiente de trabalho; reconhecer as melhores 
práticas de eficiência na utilização dos recursos públi-
cos, nas dimensões de economicidade e socioambien-
tais; compartilhar experiências práticas de sucesso e 
instruir, disseminar e promover o desenvolvimento de 
processos inovadores relacionados à educação e à Ad-
ministração Pública em geral.

3) Quais os próximos projetos da Gestão Ambiental?
Nos campi, as iniciativas nessa área ainda são pontuais e 
isoladas. As experiências e os saberes de um campus são 
desconhecidos pelos outros campi, e ainda há exigências 
e recomendações legais que devem ser cumpridas – uma 
situação que pode levar a uma condição de insegurança ju-
rídica. Atualmente está sendo feito o Diagnóstico da Gestão 
Ambiental em todos os campi. Com esse trabalho, é pos-
sível levantar a situação de cada campus quanto à Gestão 

Gestão Ambiental
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Ambiental e propor soluções para seus problemas. Conco-
mitantemente a esse diagnóstico, serão estimuladas e im-
plementadas outras demandas da área, como a coleta se-
letiva solidária e o sistema de gestão ambiental nos campi.
 
4) Quais desafios você considera que enfrentará 
ao longo do seu trabalho no IFRJ?
Os maiores desafios para a Gestão Ambiental estão 
relacionados à criação recente da área no Instituto, 
que ocorreu com a minha admissão em março deste 
ano. Por ser uma área nova, existe grande demanda 
de trabalho, principalmente para uma equipe reduzida.

5) Qual a importância do seu cargo para a constru-
ção de novas práticas no IFRJ?
O gestor ambiental, como lema, busca a promoção da 
sustentabilidade socioambiental e eficiência econô-
mica da Administração Pública nessa área, e essas 
ainda são preocupações recentes da administração 
brasileira; portanto, novas práticas são consequências 
do processo de implantação da Gestão Ambiental.

6) Que mensagem você gostaria de deixar para a 
comunidade do IFRJ?
Nosso planeta tem enfrentado desafios civilizacionais 
sem precedentes, como o aquecimento global, o uso 
excessivo de energia proveniente do petróleo e a es-
cassez de água e alimentos. A Administração Pública 
tem grande relevância no consumo desses recursos, 
assim como a formação no ensino superior e técnico 
tem um papel crucial a desempenhar em resposta a 
esses desafios. Para isso, é fundamental que a comu-
nidade acadêmica do IFRJ constantemente sensibilize 
seus formandos, principalmente por meio do exemplo, 
avaliando e ampliando sempre seus esforços para a 
construção de um ambiente sustentável, bem como 
promovendo educação para o desenvolvimento sus-
tentável e o alcance social das suas ações.


