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RESUMO 

 
O objetivo da presente pesquisa é mensurar e analisar os níveis de cortisol de trabalhadores do setor industrial 
da cidade de Ponta Grossa. O cortisol é um hormônio esteroide, considerado o marcador mais promissor para 
avaliar a resposta ao estresse neurobiológico. Colaboradores com concentração sanguínea de cortisol 
elevada, impactam negativamente na saúde e se correlacionam com o estresse diário. Os funcionários serão 
classificados, de acordo com seu tempo de serviço e jornada de trabalho. Serão convidados para participar 
da pesquisa 10 funcionários do setor industrial, devem responder a um questionário e posteriormente será 
realizada a coleta de sangue para dosagem do cortisol sérico basal. Por meio da análise dos resultados. 
Espera-se, como resultado desse trabalho, colaborar com a saúde dos trabalhadores, desenvolvendo 
estratégias de diminuição dos níveis de cortisol e melhora na saúde desses colaboradores. 

  
PALAVRAS-CHAVE: Cortisol plasmático; estresse fisiológico; saúde do trabalhador. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Quando um indivíduo é exposto à situação estressante, os sistemas 

neuroendócrinos são ativados e secretam substâncias como adrenalina e cortisol, 

promovendo reações fisiológicas em resposta ao estresse. Se a possibilidade de 

recuperação do equilíbrio está comprometida, o organismo sofre, devido à alteração dos 

níveis de catecolaminas e cortisol na corrente sanguínea (CAMPOS e DAVID, 2014). 

O estresse excessivo no ambiente organizacional afeta as relações interpessoais e 

a produtividade. Os sintomas físicos e comportamentais desencadeados pelo estresse 

tornam esses profissionais vulneráveis, a diversas patologias e alguns podem manifestar 

mais prematuramente, como hipertensão, alteração de Glicose, obesidade, distúrbios do 

sistema imune (QUIK et al.; 2009). 

O cortisol (Hidrocortisona) é um hormônio esteroide produzido pelas zonas 

fasciculadas e reticuladas pelo córtex suprarrenal quando este estimulado pela secreção 

hipofisária de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH). O cortisol é o principal glicocorticoide 

secretado pelo córtex suprarrenal, e sua síntese envolve uma série de reações bioquímicas 

a partir do colesterol. Os glicocorticoides estão envolvidos em inúmeros processos 

biológicos, afetando o metabolismo dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios e da água. 

A secreção de ACTH e do cortisol pulsátil, manifestando -se por meio de um ritmo 

circadiano diurno sob o controle de sistema de feedback negativo, que atua quando níveis 

suficientemente altos do hormônio foram secretados na circulação.  Diversas formas de 

estresse são capazes de anular o ritmo diurno, bem como a relação de feedback negativo 

do sistema (VALTER T. MOTTA). 

https://www.facebook.com/luizrenato.olchanheskijunior
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A avaliação do cortisol mostra-se um método útil para acessar a reatividade do eixo 

HPA relacionado a resposta ao estresse (KIRSCHAUM; HELLHAMMER,1994).o cortisol 

livre ou biologicamente ativo, por difusão passiva, pode ser transferido para a saliva e 

alguns estudos evidenciam a correlação entre os níveis de cortisol, salivar tem sido utilizada 

em estudos biocomportamentais  já que a  coleta da saliva é um método indolor, simples e 

não invasivo (CALIXTO ET.AL;2002, DAVIS; GRANGER,2009). 

Atualmente, o cortisol é considerado o marcador mais promissor para avaliar a 

resposta ao estresse neurobiológico. Tem importante papel na pesquisa em saúde do 

trabalhador devido ao seu uso potencial para avaliar a resposta fisiológica em grupos de 

trabalho expostos à sobrecarga e estresse ocupacional (KUDIELKA et al., 2012 e CAMPOS 

e DAVID, 2014) 

A literatura aponta que o índice de estresse nos indivíduos deve ser avaliado 

utilizando-se concomitantemente marcadores fisiológicos, como a quantificação do cortisol, 

e psicológicos, como a aplicação de questionários. O emprego de questionários alerta para 

as questões relevantes de estresse, passíveis de intervenção e melhoria na organização 

do ambiente de trabalho. Além disto, informa como cada uma das situações estressantes 

vivida pelos indivíduos é realmente identificada como fonte de estresse pela população 

objeto do estudo e contribui para a desmistificação de que o estresse é resultado somente 

da pessoa (ROCHA et al., 2013).  

Neste sentido, busca-se, por meio da realização do presente trabalho, contribuir com 

levantamento de dados sobre os níveis de estresse dos profissionais da indústria e 

futuramente melhorar com condições de trabalho destes profissionais, em virtude da 

escassez de estudos científicos, sobre os níveis de estresse dos profissionais de diferentes 

setores industriais do município de Ponta Grossa é dado a relevância do tema justifica o 

desenvolvimento do projeto. 

 

 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Por meio de uma pesquisa qualitativa e quantitativa e com estudo epidemiológico 

experimental laboratorial, serão mensurados os resultados da pesquisa através de técnicas 

de análises laboratoriais. Os objetivos deste trabalho atrelam-se a uma pesquisa 

exploratória, a qual se baseará em outros estudos já existentes e pesquisa bibliográfica.     

Os colaboradores da indústria da cidade de Ponta Grossa serão abordados e 

convidados a participar voluntariamente da pesquisa, informados sobre o objetivo do 

presente trabalho e posteriormente deverá ser preenchido um questionário. 

Será incluído na pesquisa funcionários que trabalham na indústria por pelo menos 6 

meses e tenha idade superior ou igual a 18 anos, sendo excluídos da pesquisa funcionários 

com idade inferior a 18 anos, tempo de empresa inferior a 6 meses e turno diária menor de 

6 horas diárias.  

A coleta de dados foi realizada em dois momentos: primeiro momento foi aplicado 

um questionário para avaliar questões relevantes de estresse, passíveis de intervenção e 

melhoria na organização do ambiente de trabalho.  Em um segundo momento (dia diferente) 

foi coletado amostra de sangue venoso, em tubo seco para avaliação do cortisol plasmático.  



 
 
    

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

 
 

A amostra de sangue deverá ser coletada pela manhã, até as 09h00m, afim de 

verificar o valor de cortisol basal. Estudos relatam que o cortisol sofre variação durante o 

dia, e para correlação do cortisol com nível de estresse a amostra de escolha deve ser a 

basal.  

Após a coleta, as amostras serão encaminhadas para laboratório da UniCesumar – 

Ponta Grossa para centrifugação e separação do soro, logo após as amostras serão 

encaminhadas para laboratório comercial para determinação do cortisol plasmático.  

 
3  RESULTADOS ESPERADOS 
 

A pesquisa conta com a participação de 10 funcionários, que responderam aos 

questionários e permitiram a coleta das amostras de sangue. 

Espera-se com a realização deste trabalho verificar o nível de cortisol plasmático e 

associar com nível de estresse. E com os resultados poder contribuir com uma melhora nas 

condições de trabalho, a fim de amenizar o estresse destes profissionais.   

 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Concluiu-se que profissionais que trabalham sob condições de estresse podem ter 

níveis de cortisol aumentado na corrente sanguínea, o que pode acarretar e implicar efeitos 

negativos sobre a saúde, tais como: hipertensão arterial, transtornos mentais comuns, entre 

outra, pois, quando um indivíduo é exposto a situação estressante, os sistemas 

neuroendócrinos são ativados e secretam substâncias como adrenalina e cortisol, 

promovendo reações fisiológicas em resposta ao estresse. Se a possibilidade de 

recuperação do equilíbrio está comprometida, o organismo sofre, devido à alteração dos 

níveis de catecolaminas e cortisol na corrente sanguínea (CAMPOS e DAVID, 2014).  

Espera-se, com os resultados, contribuir com levantamento de dados sobre os 

níveis de estresse dos profissionais da indústria e futuramente melhorar com condições de 

trabalho destes profissionais. 
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