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Definição genérica de Stress

“Toda e qualquer interferência com as

funções do organismo” despoletadora

de uma reacção que o mesmo organismo

tenta compensar.

(Howard,1960, in Fonseca,1997)



Definição de Stress
Modelos de Stress: recuperam características da noção 
de homeostase ambiental (W. Cannon, 1929).

Um sistema ou um indivíduo quando em desequilíbrio, vai lutar para 
reestabelecer o equilíbrio.

Enquadrada e ajustada ao acontecimento, a resposta é adaptativa,
levando o sistema a um estado de equilíbrio.

Não elaborada, a resposta torna-se disfuncional, podendo criar 
problemas secundários, prejudiciais ao indivíduo .

“Combinação dinâmica entre estímulos potencialmente stressantes

e respostas individuais aos mesmos” (Greenberg, 1987).



Definição de Stress
“Resposta inespecífica do corpo a qualquer exigência”

Síndrome Geral de Adaptação” (Selye, 1956):

Fase 1: Reacção de alarme
Alterações psicofisiológicas e

diminuição da resistência
Fase 2: Estado de resistência

Manutenção da exposição ao stressor permite
uma adaptação ao mesmo, se tal for possível

Sinais de alarme suspensos e aumento da resistência
Fase 3: Estado de exaustão

Exposição longa ao stressor a que o organismo se adaptou pode levar à 
exaustão da energia 

Reactivação dos sinais de alarme; reaparecem mas irreversíveis



Definição integrada de Stress
Stress concebido como um termo genérico para definir toda a área de
problemas e que inclui os seguintes factores:

• Estímulos (stressores)

• Respostas (reactividade ao stress)

• Vários processos e variáveis intervenientes
considerados responsáveis pela natureza 
das respostas do indivíduo 

Lazarus (1966, in Monat & Lazarus, 1991)



Definição integrada de Stress

Importância dos factores psicológicos:
Avaliação primária do significado das vivências
[consequências dos acontecimentos percebidas como positivas, 
neutras ou negativas (avaliação do prejuízo)]

Avaliação secundária dos recursos pessoais
[suficientes ou não para compensar prejuízos, ameaças ou 
desafios presentes]

Experiência subjectiva de stress



Definição integrada de Stress

De forma absoluta, nenhuma situação deve

ser reconhecida como indutora de stress.

A experiência de stress resulta da avaliação

subjectiva que cada indivíduo faz de cada

situação (ex.: despedimento).

(Lazarus, 1984)



Definição Integrada de Stress
Stress como estímulo-resposta

I. Stressor:

Estímulo potencialmente desencadeador de 
resposta de luta/fuga (biológico, psicológico, sociológico e 
filosófico)

II. Reactividade ao stress:

Resposta luta/fuga (“fight-or-flight”,Cannon, 1932)

Independentemente do stressor, a reacção do corpo
será a mesma.
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Reacções ao Stress

+

+

- Stress

Doença

Tanto níveis elevados 
como níveis baixos de 
stress são disfuncionais

(nível “óptimo”)
(Weiman, 1977, Greenberg, 1987)

O stress pode ser útil, estimulante e apreciado. No 
entanto, quanto mais duradoura e mais intensa for a 
exposição a agentes stressantes, maior a tendência 
para a manifestação de patologias associadas ao 
stress (Greenberg, 1987).



Reacções ao Stress

Percepção dos
stressores

Descodificação/

tradução mental

Manifestações somáticas

(instruções ao corpo)



Reacções ao Stress
Eixo Neural:

Sobreactivação dos S. N. Simpático (preparação

para a acção) e S. N. Periférico (regulação do tónus muscular
e execução de movimentos)

Eixo Neuro-endócrino:
Activação medula supra-renal (secreção de adrenalina e
noradrenalina) e córtex supra-renal (cortisol e
aldosterona)

Eixo Endócrino:
Secreção de várias hormonas (tiroxina, oxitocina e
vasopressina) - sobrecarga duradoura e intensa – efeitos crónicos



Organização cerebral

 Córtex
 Subcórtex • Cerebelo

• Bolbo raquidiano

• Protuberância

Coordenação dos 
movimentos corporais

Regulação do batimento 
cardíaco, da respiração e 

doutros processos 
fisiológicos básicos

Regulação do ciclo 
sono/vigília

Regulação das emoções, 
entre outras funções

• Diencéfalo

Tálamo

Hipotálamo



Organização cerebral

 Tálamo
 Hipotálamo

Envio de impulsos nervosos de outras partes do 
Sistema Nervoso para o Córtex Cerebral

Estrutura fundamental na reactividade ao stress

Activador primário do Sistema Nervoso Autónomo

Controla os processos básicos do organismo

Temperatura
Equilíbrio hormonal
Ritmos cardíaco e respiratório
Tónus vascular
Regulação dos fluidos corporais



Organização cerebral

Diencéfalo Sistema Límbicointerligado

Cérebro das emoções

Medo

Ansiedade

Alegria

Emoções 
determinantes 
na reactividade 

ao stress

Emoções e sua expressão 
comportamental



Organização cerebral

Medo

Córtex cerebral Controlo do funcionamento abstracto de 
ordem superior, como a linguagem e o 
juízo.
Controlo de áreas cerebrais primitivas 

Diencéfalo

reconhecimento do

Córtex

Uso do juízo para o 
reconhecimento
dos estímulos

Se não ameaçadores, 
ultrapassa o medo



Organização cerebral

Sistema reticular     
activador

Ligação neurológica entre o córtex e
o subcórtex
Conexão entre os processos mentais
e orgânicos (corpo/mente)

Mensagens dos centros cerebrais superiores conduzidas aos
músculos e aos órgãos
Estímulos recebidos ao nível muscular e orgânico conduzidos ao
córtex

Stressores estritamente físicos podem influenciar 
centros cerebrais superiores

Stressores percebidos mentalmente podem produzir 
respostas neurofisiológicas



Organização cerebral
Stressor Percepção(visual,olfactiva, 

muscular,…)

Informação conduzida até 
ao cérebro

Sistema reticular

Sistema 
límbico

(emoções)

Tálamo
(“Quadro de 
decisão”das 
mensagens)

Hipotálamo
activação dos dois 

centros principais de 
reactividade ao stress:

● Sist. Endócrino
● Sist. Nerv. Autónomo



Lidar com o Stress

I – Definição de Stress

II – Reacções Psicofisiológicas ao Stress

III – Estratégias de Coping

IV – Programa de Gestão de Stress



Estratégias de Coping

“As estratégias para lidar com o stress

são consideradas um factor mediador

dos efeitos que os acontecimentos

sociais podem ter sobre um indivíduo”.

(Lazarus & Meichenbaum, 1977)



Estratégias de Coping
 Miller, N. E. (1980, in Lazarus & Folkman, 1984) define 

“coping como as respostas aprendidas que são 

eficazes na diminuição da activação, neutralizando 

uma condição perigosa ou prejudicial.”

 Lazarus & Folkman (1984) definem “coping como os 
esforços cognitivos e comportamentais, sempre em 
mudança, de gestão das exigências externas e/ou 
internas específicas que são avaliadas como 
desagradáveis ou excedendo os recursos da pessoa.”



Estratégias de Coping
Um dos elementos centrais em qualquer treino de
gestão de stress é ajudar a pessoa a compreender
melhor as origens, o curso e a natureza dos
sintomas de ansiedade (Powell & Enright, 1990).

PROCESSO DE EDUCAÇÃO

Algum stress e ansiedade são normais e
necessários para desempenhar qualquer tarefa
adequadamente, desde efectuar um exame até
jogar uma partida de ténis.



Estratégias de Coping
 Independentemente do que somos ou o que 

fazemos na vida, todos nós temos um limite para o 
stress que o nosso corpo pode suportar;

 Esse limite pode ser comparado como tendo todos 
um “copo” dentro do nosso corpo, sendo que cada 
um deles tem tamanho e dimensões diferentes;

 Esta imagem metafórica representa uma maneira 
fácil de pensar nas limitações do corpo em relação 
à carga de stress que conseguimos aguentar.



Estratégias de Coping
 Pode-se estender esta metáfora pensando que a

nossa experiência diária de stress é como uma
“torneira” que deita gotas de água…de stress;

 Quanto mais o sentimos, mais aumenta o nível de
stress no nosso corpo, sendo mais provável que
haja sintomas físicos e/ou mentais, em resposta
ao stress;

 Assim Powell & Enright (1990) explicam porque
experiências stressantes para algumas pessoas
não são percebidas como tal por outras – nas
mesmas circunstâncias, algumas “transbordam” e
outras aguentam firmes…



Estratégias de Coping
 Sintomas: forma que o corpo usa para nos

informar que o nosso nível de stress está muito
elevado;

 O 1º sinal pode ser uma cefaléia, irritabilidade ou
desmotivação; também podem ocorrer alterações
do sono e/ou do apetite, pensamentos
obsessivos, náuseas, entre outros.

 Estes sinais são considerados como ligeiros, já
que noutras pessoas, há respostas mais graves
ao stress (úlceras, problemas cardíacos), dos
quais se pode estar menos consciente (Powell &
Enright, 1990).



Estratégias de Coping

A B (o sintoma inicial torna-se mais

grave ou inicia-se outro sintoma)
C 

(novamente se agrava ou muda)

Nesta altura, a pessoa que sofre de stress contínuo pode
sentir, p. ex., irritabilidade, depois dores no peito e em seguida
perturbações de sono, ou qualquer outra combinação de
sintomas…



Estratégias de Coping

 Estes sintomas, como p. ex., as cefaléias podem
tornar-se mais frequentes e mais dolorosas/intensas

 Como referimos, estes sinais são uma forma de
informar o indivíduo que o seu nível de stress se está
a tornar desconfortavelmente alto

 O indivíduo deve tentar agir de forma a reduzir o seu 
nível de stress o mais cedo possível



Estratégias de Coping
 Progressão lenta ou súbita

acontecimento de vida 
sério, como um acidente, um 

divórcio, morte de familiares… 
Stress constante
(trabalho muito exigente, 
dificuldades económicas,
filhos com problemas, etc.)



Estratégias de Coping

 É importante perceber que os sintomas
produzidos em resposta ao stress, não são
somente causados pelo stress ocorrido durante
esse período, mas sim por todo o stress
acumulado no nosso “copo” ao longo do tempo…

 O processo para ultrapassar os problemas de
stress e ansiedade passa por aprender como
“fechar a torneira” e como “esvaziar o copo”…
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Programa de Gestão de Stress

Programa Cognitivo-Comportamental
de Gestão de Stress (Antoni, 1996)

Aplicado inicialmente a grupos de
homossexuais portadores do vírus HIV,
ainda sem manifestações clínicas da
doença



Programa de Gestão de Stress
 Este treino pode ser aplicado a qualquer grupo de 

pessoas sujeitas a cargas adicionais de stress:

(ex. doenças crónicas, hipertensão, lesões medulares, 
doença oncológica, síndrome de fadiga crónica,…)

 Os grupos de Gestão de Stress são uma forma eficaz de
ensinar às pessoas formas mais adaptativas de suportar a
carga psicológica que a sua doença causa, e de ajudá-las a
tornar-se conscientes do grau em que usam estratégias de
coping inadequadas e dos prejuízos que estas podem
causar.



Programa de Gestão de Stress
Duração:

10 semanas, com sessões bissemanais, num total
de 20 sessões, com duração de 90 minutos

Programa:
 Treino de Relaxamento
 Reestruturação Cognitiva
 Treino Assertivo
 Informação
 Suporte Social



Programa de Gestão de Stress
O autor recrutou 47 sujeitos seropositivos da região de

Miami, sem sinais de deterioração física, e aplicou o treino
a metade do grupo, divididos em 6/7 elementos cada, não
tendo sido aplicado o Treino ao Grupo Controle:

Resultados:
Aumento significativo nos níveis das células “T” e das células “NK”
(“natural killers”, que têm um papel importante na supressão do
crescimento de tumores), no entanto, o autor refere que os sujeitos
não tinham ainda sinais de infecção por HIV;

A maior parte dos sujeitos referiu que se sentiam mais
fortes emocionalmente, mais confiantes e mais capazes de
lidar com o stress diário.



Programa de Gestão de Stress
1.Treino de Relaxamento

É aplicado desde o início do Programa, sendo uma das
sessões semanais inteiramente a ele dedicada (45-60 m):
Treino de Relaxamento Muscular Progressivo (Edmund
Jacobson, 1929), que consiste na contracção/descontracção
de 16 grupos musculares.

Os 16 grupos são progressivamente agrupados; no final
das 12 sessões, os sujeitos são capazes de relaxar o corpo
com duas ou três instruções.



Programa de Gestão de Stress

Na 8ª semana, é adicionado um exercício imagético (sujeitos deitados
numa praia tranquila e solarenga), para aprofundar a experiência de
relaxamento.

2. Reestruturação Cognitiva

O objectivo é clarificar modos distorcidos de percepção das situações 
geradoras de stress:

Baseado na Terapia Cognitiva de Beck
(as distorções cognitivas são prejudiciais porque
podem reforçar emoções perturbadoras)



Programa de Gestão de Stress
Consciencialização da relação entre os

pensamentos e os sentimentos, ou seja, levar os
sujeitos a perceber a relação entre o que pensam
e o que sentem;

Familiarização das 10 distorções cognitivas mais 
comuns;

Ensino do processo de substituição dos seus 
pensamentos por outros mais racionais;

Substituição do discurso interno e externo 
(“nunca”, “devia”, “tenho que”,…) por formas mais 
adequadas



Programa de Gestão de Stress

3.Treino Assertivo

O objectivo é ensinar aptidões específicas para lidar
com interacções difíceis com os outros; respondendo
assertivamente nestas situações, pode-se minimizar o
stress envolvido ou eliminá-lo.

3 Estilos de Comunicação: Assertiva, Passiva e Agressiva



Programa de Gestão de Stress
Os sujeitos são levados a aplicar uma

comunicação assertiva no seu dia-a-dia, a qual
permite lidar eficazmente com assuntos geradores
de stress, resolver conflitos adequadamente e pôr
uma carga menor em si e nos outros com quem
se relacionam.
(ex.: faltas sucessivas ao emprego, diálogos com
familiares, negociar sexo seguro com o parceiro...)



Programa de Gestão de Stress
4. Informação

O componente educativo deste Programa inclui
informação sobre a natureza do stress, os problemas
que pode causar se não gerido apropriadamente e as
várias sensações físicas no qual se manifesta.

O objectivo é ajudar os elementos do grupo a
tornar-se “peritos em stress”, sabendo reconhecer
quando se sentem sobrecarregados e agir
rapidamente para melhorar a situação.



Programa de Gestão de Stress
5. Suporte Social

Antoni refere a sua importância para a saúde
emocional e física, incluindo então o reconhecimento
das diversas formas de suporte social, e a avaliação da
rede de suporte de cada elemento:

 Apoio emocional
 Atenção positiva (crenças/sentimentos da pessoa)
 Informação (organizações de apoio na comunidade)
 Apoio físico/oportunidade de trabalho
 Apoio financeiro



Programa de Gestão de Stress
Um dos melhores exemplos de suporte social 

positivo é o próprio GRUPO:

O setting de grupo fornece um apoio que é uma
das razões porque este formato é o modo mais eficaz
e permanente de aprender aptidões de Gestão de
Stress (Antoni, 1996).

Nestes grupos, há um sentimento de calor humano
e segurança, que só pode advir de pessoas que
passam pelas mesmas situações, como ter a mesma
doença crónica, seja cancro da mama, diabetes,
infecção por HIV..



Programa de Gestão de Stress
Técnicas de Relaxamento dos Treinos de Gestão de
Stress:

Três tipos criados nos anos 20 e 30 (Charlesworth & Nathan, 1988):

1) Relaxamento Muscular (Edmund Jacobson, 1929)

2) Relaxamento Autogénico (Johannes Schultz, 1932), para
ajudar a relaxar os sistemas auto-reguladores do corpo,
como o ritmo cardíaco e a circulação sanguínea)

3) Treino Imagético (Carl Happich, 1932), que promoveu o
uso de exercícios de respiração e de imagética visual,
ajudando os doentes a alcançar um nível de consciência
no qual podem ser induzidos o relaxamento e uma visão
razoável dos stressores vivenciais.



Programa de Gestão de Stress
Componentes Principais dos Treinos de
Relaxamento (Charlesworth & Nathan, 1988):

 Relaxamento Progressivo (contracção/descontracção 
parece ser um dos melhores inícios para o relaxamento);

 Relaxamento Muscular Profundo (exercícios de 
respiração profunda, técnicas de relaxamento diferencial, e 
exercícios imagéticos com palavras - chave e frases –
chave);

 Treino Autogénico (controle do stress, ensinando os 
sistemas auto-reguladores a relaxar mais quando não há 
um perigo real; redução da activação do sistema simpático 
e estimulação do parassimpático via hipotálamo);



Programa de Gestão de Stress

 Treino de Imagética Visual (ensina ao indivíduo uma
técnica cognitiva específica para reduzir e controlar a
ansiedade psicológica, com imagens e pensamentos
relaxantes; este treino prepara-o para usar a próxima
técnica);

 Dessensibilização Sistemática (Wolpe, 1961): o indivíduo
imagina cenas stressantes em estado profundo de
relaxamento, aprendendo assim a enfrentar estas
situações sem a ansiedade incapacitante anterior.



Programa de Gestão de Stress
Contra-indicações e cuidados a ter:

Um aspecto importante da selecção dos elementos dos
grupos é a avaliação médica e a exclusão de múltiplas
patologias:

 Hipertiroidismo (perda de peso, sudação, hiperactividade,
intolerância ao calor, etc.);

 Tumores das supra-renais, sobretudo nos homens de meia-
idade (segregam adrenalina, com sintomas de pânico, medo,
tremores, cefaleias e tensão arterial elevada durante crises
episódicas);

 Porfíria aguda intermitente (crises de ansiedade súbita,
descontrole emocional, dor abdominal, parestesia)



Programa de Gestão de Stress
Insuficiência coronária
Prolapso da válvula mitral
Epilepsia psicomotora
Hipoglicémia

exemplos de doenças orgânicas que podem ser
mascaradas por um quadro de ansiedade

Adição de anfetaminas ou cocaína
Adição de cafeína (café, chá, coca-cola, que 

podem criar taquicardia, insónia, etc.)



Programa de Gestão de Stress
Cruess et al. (2000)
Treino de Gestão de Stress a Homens Seropositivos
Grupo Exp.: n = 42  x Grupo Cont.: n = 23
Resultados:

O GE apresentou aumento significativo na testosterona
plasmática, enquanto o GC revelou diminuição significativa
neste mesmo parâmetro.

O GE apresentou redução significativa na angústia
enquanto o GC não revelou esta alteração.

Foi ainda verificado que a alteração na testosterona livre
era inversamente relacionada com a alteração nos
estados de angústia, independentemente de alterações no
cortisol.



Programa de Gestão de Stress
Antoni et al. (2006)
Treino de Gestão de Stress a 199 mulheres recém tratadas a
carcinoma da mama, não metastizado, com seguimento de 1 

ano
Resultados:
 Redução de queixas de disrupção social
 Aumento do bem-estar emocional
 Aumento de estados positivos de humor
 Mudança positiva do estilo de vida

Verificaram que o Treino aumentou a sua confiança em
ser capazes de relaxar quando necessitassem, e concluíram
que teve efeitos benéficos em diversos aspectos da
qualidade de vida após o tratamento do carcinoma da mama.



Programa de Gestão de Stress
Carriço et al. (2006)

Treino de Gestão de Stress a homossexuais e bissexuais
seropositivos tratados com Terapia Activa Anti-retrovírica
Grupo Exp.: n = 76 x Grupo Cont.: n = 54 (c/ Tr. de Adesão

à Medicação)
Resultados:

O GE apresentou diminuição significativa no humor
depressivo e no confronto de Negação, durante o período
de 10 semanas, mas não foram verificadas mudanças no
confronto cognitivo activo ou na adesão auto-relatada.

Conclusões: O Treino GS + o Treino de Adesão alteram este
padrão prejudicial, ensinando aptidões de redução de
stress, que podem diminuir o humor depressivo via redução
do confronto de Negação.



Conclusão
Dieta equilibrada e actividade física regular, moderada, com os
seguintes objectivos:

a) Tratamento (queima subprodutos da resposta ao stress);
b) Prevenção (reforço do desempenho eficaz do organismo em

situações mais exigentes);

c) Potenciadora de bem-estar e equilíbrio entre a actividade física e
mental

Treino Cognitivo-Comportamental de Gestão de Stress
É uma forma eficaz de diminuir o sofrimento e os sintomas

depressivos em doentes graves, e ter efeitos benéficos em diversos
aspectos da qualidade de vida após tratamentos de doenças
oncológicas (carcinoma da mama e da próstata) ou seropositividade.

Para uma melhor compreensão deste tema, muito contribuíram
investigadores como M. Antoni e R. Lazarus, que nos ajudaram a
perceber as reações ao stress e as suas sérias consequências na
nossa saúde física e psicológica.
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