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Gestão de Stress - Um pequeno guia 
 

Quando falamos de stress muitas vezes temos a tentação de imaginar algo que é externo a nós e que nos 

ataca de diversas formas, muitas vezes quando estamos mais vulneráveis.  

No entanto nada poderia estar mais longe da verdade. Podemos considerar que o stress é uma resposta 

nossa a eventos (stressores) externos ou internos. É a forma como lidamos com estes eventos ou 

circunstâncias que resulta num maior ou menor nível de stress.  

Este stress pode ser positivo (eustress), como a vontade que temos de ir treinar porque se aproxima uma 

corrida ou a vontade de estudar porque temos um teste importante ou negativo (distress) que ocorre 

quando a pressão que sentimos ultrapassa as nossas forças ou capacidade de lidar com a situação em 

causa. 

O stress negativo pode afetar a nossa saúde negativamente no curto, médio e longo prazo. 

Numa perspetiva transacional do stress (Lazarus e Folkman, 1966) podemos dizer que o stress resulta 

essencialmente de duas grandes avaliações: 1) quão grande é o desafio que eu estou a enfrentar e 2) quais 

e quão bons são os meus recursos para enfrentar esta situação. 

Desta avaliação e para lidarmos com o stress podemos encontrar dois grandes tipos de coping (que se 

podem usar simultaneamente):  

• coping instrumental – aumentar os recursos (estudar mais, contactar um amigo, treinar…) 

• coping paliativo – diminuir o desafio (pensar que há época de recurso, alternativas, etc.) 

Não há um tipo melhor de coping que outro, tudo depende de quão adequado é um estilo de coping a 

uma determinada pessoa e a uma determinada situação, pois somos todos diferentes.  

O objetivo final é uma vida equilibrada, com tempo para tudo o que é mais importante: trabalho, 

relacionamentos, relaxamento e diversão - e a resiliência para lidar com a pressão e enfrentar os desafios. 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.helpguide.org/articles/stress/surviving-tough-times.htm
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Mas então como podemos lidar com o stress?  

Aqui ficam algumas dicas. 

1. Identificar as fontes de stress (stressores) 
Pense quer nos eventos externos (e.g. época de exames, mudança de emprego, mudança de casa, 

problemas familiares) como nos internos (comportamentos, pensamentos e emoções negativas). 

• Exemplo: podemos achar que o que nos está a criar stress são os prazos e exigências do nosso 

trabalho ou curso, mas se isto é uma coisa sistemática, será que o problema é um comportamento 

nosso (procrastinação) em vez de um caso de exigências exacerbadas por parte dos nossos 

chefes/professores? 

Para identificar corretamente as suas fontes de stress, observe atentamente as suas atitudes, 

comportamentos e justificações 

• Explica o stress como temporário ("É uma fase complicada”) mesmo que não se lembre da última 

vez que respirou fundo? 

• Define o stress como parte integrante do seu trabalho ou vida doméstica (“As coisas são sempre 

loucas cá em casa”) ou como parte da sua personalidade (“Eu só consigo trabalhar sob pressão")? 

• Você culpa outras pessoas ou eventos externos pelo seu stress, ou o vê como algo inteiramente 

normal e corriqueiro? 

Até que você aceite a responsabilidade pelo papel que desempenha em criar ou manter o seu stress, o 

seu nível permanecerá fora do seu controlo. 

Fazer um diário de stress 
Manter um registo diário das coisas que o/a stressam pode ser extremamente útil para perceber o tipo 

de elementos que estão realmente a afetar o seu bem-estar. 

Anote diariamente:  

• O que causou o stress  

• Como se sentiu, tanto física quanto emocionalmente. 

• Como agiu em resposta. 

• O que fez para se sentir melhor. 

2. Os 4 A’s da gestão de stress 
 

1. Abster 
• Aprenda a dizer “não”. Conheça seus limites e cumpra-os. 

• Evite pessoas que o stressam. 

• Assuma o controle do seu ambiente. Se as notícias o stressam, desligue a televisão! 

• Reduza sua lista de tarefas pendentes. Analise a sua lista de compromissos, 

responsabilidades e tarefas diárias e elimine o que não for estritamente necessário 

 

2. Alterar 
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• Expresse os seus sentimentos em vez de reprimi-los, e procure fazê-lo de forma honesta e 

adequada 

• Organize a sua vida de forma equilibrada: tarefas de trabalho são importantes, mas 

tempo em família e de autocuidado também é. Tente considerar todas as dimensões da 

sua vida quando estrutura o seu tempo. 

 

3. Adaptar  
• Reformule. Procure o lado positivo de cada situação e foque esse elemento tanto quanto 

possível  

• Ponha as coisas em perspetiva. Pergunte a sim mesmo/a: que importância é que isto terá 

daqui a 1, 2,10 anos? Vale mesmo a pena ficar chateado/a? Se a resposta for não, 

redirecione a sua energia. 

• Ajuste seus padrões. O perfeccionismo é a principal fonte de estresse evitável! 

• Pratique a gratidão.  

 

4. Aceitar 
• Não tente controlar o incontrolável. Muitas coisas na vida estão fora do nosso controlo, 

nomeadamente o comportamento de outras pessoas. Procure concentrar-se nas coisas 

que você pode controlar, como seja a forma como você escolhe reagir aos problemas. 

• Procure o lado positivo. Ao enfrentar grandes desafios, tente vê-los como oportunidades 

para o seu crescimento pessoal. 

• Aprenda a perdoar 

• Compartilhe seus sentimentos 

3. Mexa-se 
Embora se obtenha o máximo benefício com exercício regular por 30 minutos ou mais, qualquer nível de 

atividade pode contribuir para aumentar seu nível de condicionamento físico gradualmente. Mesmo 

atividades muito pequenas podem somar no decorrer de um dia.  

O primeiro passo é levantar e se mover-se! 

4. Suporte Social 
Frequentemente estar com outras pessoas é uma das melhores formas de lidar com o stress. 

1. Fale com um colega de trabalho. 

2. Ajude alguém sendo voluntário. 

3. Almoce ou tome um café com um amigo. 

4. Peça a um ente querido para entrar em contato consigo regularmente. 

5. Acompanhe alguém ao cinema ou a um espetáculo. 

6. Ligue ou envie um e-mail para um velho amigo. 

7. Dê um passeio com um amigo. 

8. Agende um jantar semanal. 

9. Conheça novas pessoas assistindo a um curso ou entrando em um clube. 

10. Fale com um membro do clero, professor, conselheiro ou psicoterapeuta. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.helpguide.org/harvard/how-to-start-a-walking-program.htm
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5. Reserve um tempo para se divertir e relaxar 
Cuidar de si mesmo é uma necessidade, não um luxo! 

• Reserve tempo de lazer diariamente 

• Faça algo que gosta todos os dias. 

• Mantenha o sentido de humor. Incluindo a capacidade de se rir de si mesmo. 

• Faça uma prática de relaxamento. Ioga, meditação, respiração ativa, etc. 

6. Aposte numa gestão de tempo eficaz 
• Não se comprometa demais.  

• Priorize tarefas 

• Divida os projetos em pequenos passos 

• Delegue responsabilidades. 

7. Mantenha o equilíbrio com um estilo de vida saudável 
• Aposte numa dieta saudável 

• Reduza a cafeína e o açúcar. 

• Evite álcool, cigarros e drogas. 

• Durma o suficiente. 

8.  Aprenda a aliviar o estresse no momento 
A chave para o alívio rápido do stress é experimentar e descobrir as experiências sensoriais únicas que 

funcionam melhor para si. 

Exemplos: 

• Respirar fundo 

• Usar os seus sentidos - ver uma foto favorita, cheirar um perfume específico, ouvir uma 

música favorita, mascar uma pastilha ou abraçando um animal de estimação, etc. 

• Memórias Kodak 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=pt&u=https://www.helpguide.org/articles/stress/quick-stress-relief.htm

