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Propomos que você faça a si mesmo algumas perguntas simples a fim de medir seu 
grau de estresse. Elas fazem parte dos testes que as empresas utilizam para 
controlar a saúde física e mental de seus executivos. 
 
São oito da noite de um dia qualquer, e o telefone não pára de tocar, os correios 
eletrônicos saturam seu computador e seu chefe acaba de pedir uma informação 
para ontem. Como sempre. Mas faz dias que você não dorme bem, o estômago 
queima de ansiedade e surgem pontadas no ombro. 
 
Admita, é possível que você seja um dos 40 milhões de trabalhadores europeus que 
padecem de um dos males mais populares do século XXI: o estresse, segundo os 
cálculos do estudo "Cisneros VI" sobre riscos psicossociais, financiado pela 
Comunidade de Madri. De que modo você pode certificar-se de que esses sintomas 
são conseqüência do estresse? A solução mais fácil e lógica é ouvir o médico ou o 
psicólogo à procura de um diagnóstico. 
 
Mas se você ainda não está à beira de um ataque cardíaco por causa da ansiedade, 
propomos que procure medir seu nível de estresse realizando os dois testes que 
apresentamos nestas páginas. Ambos são um extrato dos solicitados pelas 
empresas para avaliar o estado de saúde mental e física de seus executivos. Os 
testes são ferramentas que ajudarão a comprovar seu nível de estresse, embora  
 
"seja difícil saber se uma pessoa está ou não estressada por suas respostas, 
entretanto elas ajudam a começar um diagnóstico", afirma Marta Romo, da 
empresa de consultoria de recursos humanos Eurotalent. Sintomas Os sintomas 
podem ser percebidos pela atitude da pessoa ou por alguma doença física. 
 
Para Romo, por exemplo, quando uma pessoa começa a gesticular em excesso e a 
falar demasiadamente rápido ou tem dificuldade na hora de tomar uma decisão, 
costuma estar estressada. Outros especialistas, como Iñaki Piñuel, psicólogo e 
professor da Universidade de Alcalá de Henares, diz que, muitas vezes, os sintomas 
começam por doenças físicas. "Costumo encontrar trabalhadores com dores 
musculares e articulares.  
 
A tensão no trabalho pode chegar inclusive a malformações dos ossos." Alguns 
sinais do estresse, como falta de apetite sexual ou insônia, costumam levar a 
pessoa afetada a procurar imediatamente um especialista. Entretanto, há outros 
trabalhadores que podem ser vítimas desse problema e não se darem conta disso. 
Ou por serem mais tolerantes ou porque não pararam para pensar. Romo, que 
entre suas funções exerce a de treinadora (o profissional que ajuda um executivo a 
dar o melhor de si mesmo), comenta que quase todos os diretores com os quais 
trabalha apresentam algum sintoma de estresse. 
 
Qualquer pessoa "enfrenta todos os dias novos desafios. Nem todos reagimos da 
mesma maneira diante das exigências. Além disso, as repercussões do estresse 
estão vinculadas à personalidade de cada um", afirma a consultora da Eurotalent. 
Esta é a grande dificuldade de identificação e tratamento do estresse. 
 
Diante de uma situação de tensão, "as pessoas reagem com estresse, depressão ou 
não reagem", diz Romo. Se a reação é o estresse, este se acumula por meio de 
emoções relacionadas ao modo de ser de cada um. Romo divide estas acumulações 
em três grandes grupos. Se você é uma pessoa racional, tenderá a ter medo e a 
ser ansioso. Se costuma ter as emoções à flor da pele, ficará triste. 
 
E se for uma pessoa visceral, a impaciência e a ira serão sua marca. Embora o 
estresse seja associado a algo negativo, nem sempre é. Segundo o psicólogo 



Piñuel, "há pessoas que precisam de um pouco de estresse para se sentir vivas". O 
problema surge quando você acredita que consegue controlá-lo, mas na realidade é 
o contrário. "Às vezes, chegam executivos ao meu consultório absolutamente 
esgotados. Assumiram o estresse de tal forma que o mesmo já faz parte de suas 
vidas. Alguns deles procuram uma fuga nas drogas, como a cocaína ou o álcool", 
diz Piñuel.  
 
Mas estes são casos extremos. Para não chegar a transformar a ansiedade em uma 
enfermidade, tenha cuidado com uma série de hábitos que podem ser o começo de 
seu estresse. Se começar a roer as unhas sem motivo aparente, se as relações 
sexuais com o parceiro começam a se destacar pela ausência ou se você tem 
dúvidas na hora de tomar decisões sem importância. 
 
Se observou alguma destas atitudes, ou se ao responder ao teste que propomos 
percebe que o estresse está dentro de você, aproveite os dias de férias para corrigir 
seus hábitos. Caso não possa tirar uns dias de descanso, console-se pensando que 
há 39.999.999 europeus tão estressados quanto você.  
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