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INTRODUÇÃO

Decorria o ano de 1678 quando Robert Hooke deu origem

à palavra stress em termos de engenharia. O interesse

deveu-se ao facto de como algumas estruturas feitas pelo

Homem - por exemplo, pontes - carregarem peso sem

colapsarem. Criou assim a Lei da Elasticidade.

Em nós humanos esta lei aplica-se de forma adaptada à

nossa realidade, este E-Book tem como objectivo passar

conhecimento do que é o stress, como se manifesta no

nosso organismo, o facto de ser adaptativo e os tipos de

stress. A colmatar esta informação base, abordo a

perspectiva da PNEI (Psico-Neuro-Endócrino-Imunologia)

e a sua abordagem e deixo técnicas que promovam

adaptação ao stress.

Existem alguns aspectos técnicos que fazem sentido

referir, mas a grande parte da informação está adaptada

a todo o público, pois o lema do Psicoefeito é:

 

"Por uma Psicologia mais próxima."

 

Obrigado por estares ai, vamos fazer #psicoefeito!

 

 

https://www.psicoefeito.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UQhZk3NkhBQ&t=125s&ab_channel=NelsonPereira
https://www.youtube.com/watch?v=kHSxEbIamyw&t=2s&ab_channel=NelsonPereira
https://www.psicoefeito.com/


"PREPARAR-SE É
PERCORRER METADE
DO CAMINHO ATÉ À

VITÓRIA."
 

MIGUEL CERVANTES DE
SAAVEDRA



O que é?1.

Como viste na introdução, o stress é uma forma de

compreender como determinado material sujeito a uma

certa tensão não colapsa. Como é nos humanos?

A palavra stress provém de verbo latino «stringo»,

«stringere», «strinxi», «strictum» que tem como significado

apertar, comprimir ou  restringir. Apenas no século XIX o

conceito se alargou para passar a significar também as

pressões que incidem sobre um órgão corporal ou sobre a

mente humana.

O stress é uma resposta psicológica e fisiológica a uma

potencial ameaça externa e afecta o Ser Humano porque

prejudica ou impede o seu dia-a-dia devido às

perturbações psíquicas e fisiológicas resultantes de

estados contínuos de stress. 

A Saúde pode ser interpretada como uma tríade:

 

 

 

 

 

 

 

Esta tríade mostra a importância da compreensão da

Mente humana no seu contexto bio-psico-social, assim,

pretende-se compreender a relação entre estas áreas o

que permitirá uma resposta ao "porquê" de acontecer

situações potencialmente stressantes. 

Bioquímico
Nutricional

Físico

Emocional



Eustress - é a tensão interior que te permite adquirir

estratégias de superação (coping) para um

determinado desafio (e.g. testes, exames, entrevista de

emprego). É, por assim dizer, adaptativo.

Distress - é disfuncional, prejudicial e, ao contrário do

eustress, não te permite superar um desafio que a Vida

te apresentar, pois a tua atenção está em factores que

não controlas (e.g. eleições nacionais).

A par das emoções, o stress pode ser interpretado como

adaptativo ao meio ambiente, é uma maneira que o teu

cérebro tem de se adaptar, e assim, poderes superar uma

situação desafiante, por exemplo. 

Existem dois tipos de stress:

 

 

 

Depois de conhecer-mos os tipos de stress - importa

salienta a importância dos dois tipos -, é nosso objectivo

explicar um modelo que permite analisar, compreender e

ajudar a superar o stress permanente (crónico). O modelo

que, para mim, faz mais sentido aplicar quando falamos

de stress remonta ao anos 70 do século passado é de

Lazarus e Folkman. Este modelo cognitivo assenta na

ideia que a ocorrência de Stress é feita através de um

processo mental de avaliação dividido em:

 

 Avaliação primária:  o stressor é negativo?                         Se

a resposta for Sim (avaliação secundária), se for Não,

então não é stress.



Avaliação secundária: Posso controlar a situação? Aqui é

quando activamos as estratégias de coping (superação)

que temos e fazemos a avaliação dos prós e contras.

 

Este é o modelo de avaliação, todo este processo realiza-se

de forma inconsciente, contudo, podes ter consciência

destes processos descobrindo-te percebendo assim como

lidas com o stress. A resposta ao stress necessita de um

grau de consciência da situação stressante, por

conseguinte, os níveis de stress dependem da adequação

dos nosso recursos para lidar com as situações e da forma

como os aplicamos. Chegados aqui, como identificamos

estes factores no nosso organismo? É o tema do capitulo

seguinte onde vamos compreender como identificamos os

sinais que o nosso corpo nos dá, e assim, preparar-nos para

a melhor resposta possível a modificações substanciais no

correcto funcionamento do organismo.

 

 

 



2. Alterações no organismo 
Acredito - e muitos outros profissionais também - que a

saúde não é somente a ausência de doenças, mas sim e

numa perspectiva holística, um estado de bem-estar

físico, mental e espiritual. O stress como conceito é

amplamente conhecido como uma pressão que incide

sobre um órgão corporal ou sobre a Mente humana e no

mundo actual existem cada vez mais casos de pessoas

que querem dar mais do que aquilo que podem

contribuindo assim  para elevados níveis de stress. Ficar

consciente da causa do stress é de vital importância para

o ser humano.  Como identificamos no nosso organismo? 

A activação do stress é dividido em três partes:

 

Sistema neuro-vegetativo: insónias, crises de pânico,

ansiedade, estados depressivos, taquicardia;

 

Sistema endócrino: distúrbio do ciclo menstrual,

menopausa precoce, amenorreia, doença da tiróide,

impotência, perda da libido.

 

Sistema imunitário: alergias graves e/ou doenças auto-

imunes.

 

Porque razão acontece isto no organismo? 

Imagina que estás numa sala de espectáculos e,

subitamente, começa a tocar o alarme de incêndio.  



Afectar profundamente muitos sistemas do organismo.

Elevados níveis de cortisol preparam-nos para a fuga, o

sangue viaja dos intestinos para os músculos para

ajudar e potenciar a acção evasiva ou de defesa, por

essa razão, em momentos de angústia perdemos o

apetite. Ajuda também o oxigénio, glucose e os ácidos

gordos nas suas funções musculares;

Inibição da secreção de insulina, provoca a libertação

de glucose e proteínas para o sangue. Por isso, se o

cortisol não estiver bem regulado, a curto prazo pode

surgir a diabetes;

Nesse momento, começas a sentir taquicardia,

hiperventilação, sensação de angústia e o que procuras é

a saída mais próxima. Tudo isto é resultado da resposta

involuntária do corpo humano a uma ameaça, é o

mecanismo primário de sobrevivência conhecido por

«luta ou fuga». 

 

Diz um velho ditado...

"O amanhecer só vem depois da noite ter passado".

 

O corpo trabalha de uma maneira espectacular, quanto

mais conheço mais vontade tenho de perceber as

ligações naturais existentes. A activação da luta ou fuga

faz com que o cérebro envie sinais para as glândulas

supra-renais e estas libertam para a corrente sanguínea

duas hormonas: adrenalina que prepara o organismo

para a resposta e a hormona do stress que vamos falar de

seguida, o cortisol.

O cortisol é responsável por:



Ajudar a regular o sistema osmótico do corpo, água-

minerais, controlo da tensão arterial, pode favorecer o

aparecimento de osteoporose e a nível muscular no

surgimento de contracções e cãibras;

Afectar o sistema imunitário e inibe a inflamação. O

sistema imunitário necessita de uma grande

quantidade de energia diária, é por isso que quando

adoecemos, sentimo-nos esgotados porque grande

parte da energia está a ser usada para nos defender do

agente infeccioso;

Altera o sistema endócrino a nível reprodutivo (stress

pode alterar o ciclo menstrual e a aptidão para

engravidar), de crescimento e tiróide.

 

Há outro fenómeno que quero partilhar contigo,

altamente prejudicial quando falamos de stress crónico, a

desidratação. Abordo este tema nas consultas de

Psicologia pois acredito na abordagem holística que

explico no ponto seguinte. Quando temos elevados níveis

de cortisol no organismo a temperatura do corpo

aumenta, acidificando e desidratando o corpo. Com a

idade o corpo tende a ficar mais ácido, mas com níveis de

stress elevados essa acidificação aumenta e é esse

aumento que promove a desidratação e com isso surgem

muitas complicações: redução de serotonina (hormona

da felicidade), baixa as defesas auto-imunes, reduz a

cognição (atenção, pensamento, tomada de decisão),

aumenta níveis de histamina (responsável pela dor) e

diminui a dopamina (energia).



Fadiga;

Problemas de estômago;

Raiva;

Ansiedade;

Dores de cabeça;

Problemas de concentração;

Apatia;

Ranger dentes;

Tensão muscular;

Irritações de pele;

Baixa libido.

Como vimos, o stress causa inúmeros transtornos no

organismo, é de vital importância ficar consciente disso,

ficar mais alerta e não subestimar os diferentes

problemas que de forma directa e indirecta surgem. 

Reconhecer sintomas do stress:

 

Sendo um factor psicológico, o stress pode ser trabalhado

psicologicamente complementando com exercício físico,

nutrição e ambiente. Vamos compreender a minha

abordagem na psicologia e como estas áreas se

complementam no capitulo seguinte. 



Vou confessar-te uma coisa, este capitulo diz-me muito,

sinto-me honrado em partilhar contigo e leres esta

informação a qual, desejo de coração, seja um acrescento

à tua Vida. Vamos mergulhar no meu mundo, Psicologia.

Anteriormente vimos como Lazarus e Folkman

descreviam o que era o stress, as suas componentes

psicológicas e fisiológicas é o modelo psicológico que

sigo, eles vão mais longe e falam também nas respostas

que a Mente humana dá, são duas:

 

Focadas no problema - uma resposta cujo objectivo é

reduzir, modificar ou eliminar a fonte de stress (e.g.

reduzir horas de trabalho);

Focadas na emoção - o objectivo é reduzir o impacto

emocional do stressor (e.g. denegação, religião, fé, humor,

drogas, álcool, meditação, relaxamento).

 

Isto faz ainda mais sentido quando conjugamos com as

informações sobre o que nos despoleta estados de stress

duradouros, como vimos, o stress é adaptativo e funciona

como nosso aliado em situações desafiantes, mas quando

é disfuncional pode ser muito prejudicial e alguns

exemplos de eventos stressantes são questões pessoais

relevantes, sobrecarga - a ideia de multi-tarefas -, tarefas

ambíguas e eventos que são incontroláveis. 

3. Abordagem psicológica 



Ao acumular e não colocar para fora as coisas que estão na

nossa Mente, estamos a contribuir para comportamentos

negativos, stress crónico e ansiedade. As emoções estão

numa parte do cérebro que "não tem tempo", isto é, não

passa com o tempo. Costumo dizer que o tempo é o que

fazemos com ele, podemos sempre inverter as situações

que nos são causadoras de stress, ansiedade e pânico.

 

"Sempre tiveste o poder, apenas tinhas de aprender por ti

própria." O Feiticeiro de Oz

 

Quando comecei a trabalhar mais com as questões do

stress, senti que me faltava algo, uma abordagem

diferente que rompesse como as palas que se colocam nos

animais já dizia um professor que tive. Quem procura

sempre alcança, já diz o velho ditado e é bem verdade. A

certa altura descobri a PNEI e posso dizer que a minha

perspectiva nunca mais foi a mesma, faz-me tanto sentido

que vou partilha contigo.

A abordagem da PNEI é baseada na suposição de que

todas as células e órgãos  no nosso corpo estão

interconectados, e como consequência, o cérebro e o

sistema imunológico, sistema nervoso e endócrino

exercem um certo grau de influencia reciproca. Assim,

proporciona um amplo espaço ao conhecimento das mais

modernas técnicas de aperfeiçoamento emocional,

nutrição antioxidante e ao aprofundamento das

ferramentas terapêuticas indispensáveis para uma terapia

de excelência.



Psique;

Nutrição;

Exercício físico;

Processo terapêutico e ambiental.

Obviamente, os estudos baseados em evidências são

obrigados, pela sua própria natureza, a levar em

consideração um número muito limitado de critérios de

inclusão e, como se sabe, a generalização penaliza a

análise precisa do caso clínico. O Método Centrado na

Pessoa é a consideração da Pessoa (e não do paciente) no

seu contexto bio-psico-social e certamente não é resolvida

numa atitude polida e empática em relação à pessoa.

Significa cuidar e cuidar de toda a pessoa, avaliando a sua

dieta, meio ambiente, relações sociais e todos os outros

determinantes da saúde. A partir destas premissas

teóricas, podemos ver a importância de incluir o conceito

de terapia integrativa como uma ferramenta de cura para

a Pessoa, em vez dos seus sintomas.

Existem quatro pilares fundamentais:

 

Quando olhado na sua profundidade, o termo PNEI – uma

evolução em termos de estudos científicos da PNI

(PsicoNeuroImunologia) – integra o conhecimento de

diversas áreas como endocrinologia, neurologia,

neurofisiologia, neuroendocrinologia, psiquiatria e

psicologia ampliando assim a compreensão destes

mecanismos e a sua inter-relação.



Registos 

Respiração diafragmática

Ao acumular e não colocar para fora as coisas que estão na

nossa Mente, estamos a contribuir para comportamentos

negativos, stress crónico e ansiedade. As emoções estão

numa parte do cérebro que "não tem tempo", isto é, não

passa com o tempo. Costumo dizer que o tempo é o que

fazemos com ele, podemos sempre inverter as situações

que nos são causadoras de stress, ansiedade e pânico.

 

Posto isto, deixo aqui três técnicas para aplicares na tua

vida sempre que tenhas os sintomas que falámos

anteriormente.

 

Quando experienciares situações stressantes, pega num

papel e caneta e escreve o sucedido, é como registo da

Mente para o papel. Deste modo, vai permitir-te identificar,

clarificar e, muito importante, reflectir sobre o que

sucedeu. É muito gratificante, experimenta.

 

A técnica consiste em respirar pelo diafragma

contrariamente ao tórax. Coloca a mão na barriga e

quando inspiras sentirás a barriga a vir «para fora» faz

durante 4 segundos. Depois sustem a respiração por 2

segundos e, de seguida, expira durante 6 segundos e

sentirás a barriga a «voltar ao lugar». Já fazias em bebé é só

relembrar. 

4. Técnicas 



Técnica de «grounding»

Esta técnica consiste na activação do 5 sentidos com o

objectivo de concentrar a tua atenção no aqui e agora

olhando à tua volta.

Deves de:

Ver/identificar 5 coisas à tua volta (visão);

Tocar em 4 coisas (tacto);

Identificar 3 sons audição);

2 coisas que podes cheirar (olfacto);

1 que sintas o gosto (paladar).



O que te apresentei neste E-Book é aquilo que estudei e

continuo a estudar sobre o stress e o impacto no dia-a-dia

e no nosso organismo. A Psicologia tem debatido

amplamente este tema, existem técnicas e modelos que

permitem compreender, interpretar, identificar e superar

as situações de stress disfuncional. O desafio tem sido

sempre o mesmo nos humanos, levar as pessoas a reflectir

sobre como se sentem, permitir mergulharem em si

mesma buscando o insight necessário para atingir a

homeostase, isto é, o equilibro Corpo-Mente-Espírito. 

Acredito que o meu contributo vai propiciar pensamento,

reflexão, e quem sabe, acção para procurares ajuda dos

profissionais de saúde mental. Valoriza a saúde mental,

valoriza-te como um todo, e qualquer dúvida que tenhas

estou ao dispor. 

 

Um Grande Abraço,

Nelson Pereira
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