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Profissões
(mais) stressan tes
Sabe quais são?

Pela

Top das profissões
mais stressantes
Militar alistado. A pressão, os perigos
e o risco de morte ou danos (físicos e
psicológicos) tornam esta a profissão classificada como a mais stressante de 2013.
De facto, os perigos desta profissão são
evidentes, não só em alturas de conflito,
mas também em alturas pacíficas em que
os militares têm de desempenhar diversas
outras funções que acarretam riscos e
perigos vários, para os próprios e para
terceiros (por exemplo, auxílio e socorro em situações de desastres naturais).
Outro desafio com que estes profissionais
se confrontam é a transição para a vida

Perigos envolvidos, prazos apertados e

competitividade extrema são alguns dos
problemas com que se debatem as pessoas que
desempenham as profissões consideradas mais
stressantes

de trabalho após as missões de serviço,
enfrentando dificuldades diversas.
General Militar. A missão de coordenar
militares e ditar as estratégias em combate
coloca esta profissão na segunda posição
do ranking. Estes profissionais são os
principais responsáveis pelo sucesso das
operações e da segurança dos militares
que estão sob o seu comando e, como tal,
as suas decisões podem ter consequências
diversas e irreversíveis na vida de terceiros,
o que torna esta profissão particularmente
stressante.
Bombeiro. Esta é, como todos nós sabemos, uma das profissões associadas a
maiores perigos e riscos, não só para a
vida do próprio, mas também para a vida
de terceiros. Tendo sob a sua responsabilidade a missão de ajudar a salvar vidas, os
bombeiros lutam contra o tempo e têm de
tomar decisões rápidas que são decisivas e
irreversíveis. De salientar ainda as longas
horas de trabalho contínuo, que conduzem
geralmente à fadiga física e interferem
com a vida familiar e o bem-estar emocional.
Piloto de avião. Esta profissão envolve
inúmeros e constantes perigos, com riscos para a vida, não só do próprio, mas
também de terceiros. De facto, a vida e
segurança das pessoas que viajam de avião
depende destes profissionais. Isto, aliado
ao facto destes profissionais terem de tra-

balhar diversas horas seguidas sob a pressão dos horários de voo pré-estabelecidos,
coloca esta entre as 10 profissões mais
stressantes. De destacar ainda o facto de
estes profissionais terem de permanecer
longe de casa e da sua família por períodos
alargados de tempo.
Executivo de Relações Públicas. Estes
profissionais gerem a comunicação e as
relações entre diferentes entidades, sendolhes atribuída a responsabilidade de tomar
decisões rápidas e decisivas, sob ambientes

de elevada pressão e tensão. Isto, juntamente com o facto de estes profissionais
trabalharem sob o olhar atento do público,
coloca esta profissão entre as mais stressantes.
Executivo de Empresa. A volatilidade
do mercado desafia as empresas e os seus
diretores executivos a esforçarem-se arduamente perante o atual clima económico.
Estes profissionais representam o “rosto”
das empresas, estando sob o olhar atento
dos investidores e do público em geral.
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que os dados deste estudo poderão não
refletir a realidade portuguesa, uma vez
que, como referi anteriormente, se baseia
em estudos da APA.
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ca Americana (APA), a CareerCast publica
anualmente um estudo sobre as profissões
mais e menos stressantes. Na avaliação do
stress associado às profissões e no estabelecimento do ranking das 10 profissões
mais e menos stressantes de 2013, o estudo baseou-se num conjunto de 11 critérios:
1) número de viagens em trabalho;
2) potencial de crescimento profissional;
3) prazos para entrega de trabalhos;
4) trabalhar sob o olhar do público;
5) competitividade;
6) exigências físicas;
7) condições no ambiente de trabalho;
8) perigos envolvidos;
9) risco da própria vida;
10) risco da vida de terceiros;
11) contacto com o público.
De seguida apresentarei o ranking das
profissões classificadas como mais e
menos stressantes de 2013. Note o leitor
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m 2012, cerca de 70% dos trabalhadores atribuíam o stress ao
trabalho e cerca de 49% responsabilizava as preocupações com a estabilidade no emprego. Estes são os dados de
um estudo da CareerCast, uma empresa de
recursos humanos a nível mundial. Tendo
por base estudos da Associação Psicológi-
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Conheça os resultados de um estudo que analisou as profissões
associadas aos maiores níveis de stress e saiba se a sua
profissão está entre o top das 10 mais stressantes de 2013.
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Em que consiste
o stress?
O stress designa uma condição em que as
interações da pessoa com o meio ambiente
conduzem-na a perceber uma discrepância
entre as exigências de uma determinada
situação e os recursos que possui, em termos biológicos, psicológicos e/ou sociais,
para lidar com aquela.

Tendo sob a sua responsabilidade a missão de

ajudar a salvar vidas, os bombeiros lutam contra
o tempo e têm de tomar decisões rápidas que são
decisivas e irreversíveis
Chegam a trabalhar mais de 10 horas
por dia e têm de lidar com a pressão por
resultados e a responsabilidade de gerir os
diversos departamentos das empresas. Os
estudos nesta área demonstram que quanto maior é o estatuto profissional, maiores
são os níveis de stress, o que coloca os
executivos de empresas no sexto lugar do
ranking.
Fotojornalista. Estes profissionais captam imagens em cenários inóspitos (por
exemplo, de guerra e após catástrofes
naturais), trabalhando em contextos de
perigo e risco para a própria vida. Isto,
aliado a salários pouco atraentes, elevada pressão e horários de trabalho pouco
comuns, fazem com que esta profissão
esteja entre as classificadas como mais
stressantes.
Repórter de Jornal. Por todo o mundo,
as redações de jornais estão a ser obrigadas a “cortar” nos profissionais e a exigir
dos seus repórteres mais horas de trabalho, pagando-lhes muitas vezes salários
pouco atraentes. Isto, a adicionar ao facto
de ser uma profissão em que se trabalha
com limites de prazo apertados e sob o
olhar do público, coloca esta também entre
as profissões mais stressantes.
Taxista. Várias razões colocam esta
profissão entre as mais stressantes, como o
facto de estes profissionais terem de lidar
diariamente com o stress envolvido no

trânsito, estarem vulneráveis a eventuais
roubos e outros perigos, receberem salários
baixos e trabalharem um elevado número
de horas seguidas.
Polícia. Esta profissão envolve inúmeros perigos e riscos para a própria vida.
A preocupação de não se saber o que irá
acontecer durante o horário de trabalho e
a responsabilidade de garantir a segurança
das pessoas colocam esta profissão entre
as mais stressantes.
Importa salientar que estes resultados
não significam que não existem outras
profissões stressantes. De facto, outros
estudos apontam igualmente para outras
profissões stressantes, como a de técnico
de emergência médica, médico, cirurgião,
corretor de bolsa, entre outros.

E as profissões
menos stressantes?
Entre as profissões avaliadas como
menos stressantes de 2013 constam a de
professor universitário, costureira/alfaiate,
técnico de exames médicos, joalheiro, técnico de laboratório médico, audiologista,
nutricionista, cabeleireiro, bibliotecário e
operador de perfuradora.

