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Objetivo

A cada dia é mais freqüente ouvir frases como a escrita acima. As pessoas correm 
de um lado para o outro, como se a vida fosse terminar naquele dia, e fazem 
isso com muita ansiedade e preocupação em resolver tudo a tempo. Nesta 

aula, você vai estudar a definição do estresse, quais os fatores que mais causam o 
estresse nas pessoas e como conviver com ele no mundo atual.

Conceituar estresse.

Identificar fatores que causam o estresse.

Desenvolver estratégias para evitar o estresse.
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Para começo 
de conversa...

Você se considera uma pessoa estressada? É do tipo de pessoa que fica ansiosa 
com qualquer atividade? Como você organiza seu dia? Tem a sensação de que 
24 horas não é o suficiente para tantas atividades?  O que você faz quando 

não consegue realizar a atividade prevista? Grita, fica ansioso, tem dores de cabeça 
e dor no peito? Como é a sua alimentação quando você está estressado? Assalta a 
geladeira de madrugada ou fica o dia todo sem comer nada pensando nas atividades 
do dia seguinte? Isso significa que você está estressado? Quais as situações de maior 
estresse para você? O vestibular? As provas da escola? Os relacionamentos? Afinal, 
o que é estresse?



�
Psicologia A14

Conceito de estresse

No senso comum, associamos a palavra estresse a um desequilíbrio, a algo que 
não vai bem conosco. É comum usarmos a palavra em vários momentos na 
nossa vida, sem estabelecer critérios claros sobre o estresse. Basta acontecer 

algo que desagrada o nosso EU e já afirmamos “estou estressado”. Mas isso é 
estresse? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a palavra estresse significa 
um esgotamento físico, mental e emocional (HOUAISS, 2001). É relevante ressaltar 
que alguns estudiosos ainda utilizam a grafia em inglês, portanto, durante o texto, 
poderá ocorrer as duas grafias “stress” ou “estresse” em função da opção do autor. 
Percebemos que o estresse não deve então ser associado a qualquer aborrecimento 
que temos em nossa vida. Para melhor entender um pouco dessa confusão que as 
pessoas fazem na utilização do termo estresse, vamos relatar uma história contada 
por Lipp (2000) em seu livro O stress está dentro de você.

O que tenho é stress? De onde ele vem? 

Telefonei para a casa de uma amiga e a filhinha dela de quatro anos atendeu. 
Perguntei pela Cláudia, Mariana me disse bem rápido: “A minha mãe está 
dormindo, ela está estressada. “Peguei um táxi, um ruído estranho no 
motor me fez questionar o taxista quanto à condição do carro. Ele me diz 
calmamente: “Tem problemas não, minha senhora, ele (o carro) só está com 
stress. “O médico examina a paciente que reclama de vários sintomas, nada 
encontra nos exames e faz o diagnóstico: “A senhora só está com stress.”

Todos, hoje, sabem o que é stress? Ou pensam que sabem?

A representação social do stress nem sempre corresponde à realidade. 
Muitos profissionais da área de saúde utilizam o termo de modo vago 
para encobrir o desconhecimento do que se passa com o paciente. Esses 
profissionais, não conhecendo as implicações do stress, muitas vezes 
recomendam férias, receitam calmantes ou vitaminas. A prova de que 
não estão levando muito a sério a situação do paciente é que raramente 
encaminham os casos para uma psicoterapia especializada em stress. 
Tivessem eles um conhecimento mais profundo, além dos fármacos, 
não deixariam de aconselhar um tratamento psicológico especializado. 
Ninguém se recupera para sempre de um stress pronunciado somente 
com o tratamento medicamentoso. É fundamental descobrir a causa do 
problema e desenvolver estratégias de enfrentamento para lidar não só com 
o episódio presente, mas também com futuras ameaças de stress excessivo. 
A medicação pode, sim, ajudar a pessoa a se recuperar no momento, porém 
não a inocula, não a protege de futuras dificuldades. Quem teve uma forte 
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crise de stress possui uma grande probabilidade de reincidência, a não 
ser que aprenda a: (1) entender o que a estressou; (2) reconhecer os 
sintomas; (3) identificar seus limites de resistências e (4) lidar com as 
causas. O médico que trata somente a manifestação física do stress deixa 
de dar ao paciente a oportunidade de se proteger de futuros episódios, pois 
existe atualmente uma terapia do stress. Entenda-se aqui que o psicólogo 
especialista em stress não vai cuidar dos aspectos físicos da doença 
manifesta, mas da estrutura mental e emocional do paciente, levando-o 
ao gerenciamento das condições que contribuíram para o aparecimento da 
doença. Quando o stress já atingiu o nível de propiciar o aparecimento de 
doenças, o aconselhável é um tratamento interdisciplinar em que o médico, 
especialista no órgão adoentado, e o psicólogo, especialista na área do 
stress, se unam para melhor tratar o paciente que sofre de uma condição 
em que corpo e mente se mesclam em união completa.

Algumas pessoas erram, pensando que o stress é algo avassalador, que 
deve ser evitado a todo custo. Pensam que, se alguém ficou estressado, terá 
problemas a vida inteira, que nunca se recuperará; chegam a perguntar se 
stress é contagioso. Há outras, por outro lado, que menosprezam o impacto 
do stress e acham que “não é nada” e por isso não procuram evitar o seu 
agravamento ou amenizá-lo.

Ambas as atitudes estão equivocadas. Stress não é doença terrível, mas 
também não deve ser menosprezado, pois, em níveis altos, pode causar 
graves problemas de saúde. O primordial é saber controlar o stress de tal 
modo que ele não ultrapasse a nossa zona de conforto, o nosso limite de 
tolerância e resistência.

(LIPP, 2000, p. 11 - 12).

Comentando o relato...

É importante comentar um pouco sobre a autora do relato - Dra. Marilda Lipp- PhD 
em Psicologia, fundadora do Centro Psicológico de Controle do Stress de São Paulo e 
do Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress, é autora de vários livros sobre 
o tema e aborda muito bem o uso indiscriminado da palavra stress por leigos e até 
mesmo profissionais da saúde, que muitas vezes não levam a sério o tratamento para a 
patologia. Lipp fala da importância de associar o tratamento médico ao psicológico para 
de fato cuidar do lado emocional do paciente e da importância de ter uma postura crítica 
em relação à doença do stress, nem supervalorizando, ou seja, achando que a vida 
acabou, nem tampouco desprezando os danos que podem causar ao seu organismo. 
Como diz a autora, “o primordial é saber controlar o stress de tal modo que ele não 
ultrapasse a nossa zona de conforto, o nosso limite de tolerância e resistência.”
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No quadro abaixo você vai encontrar um levantamento de sintomas de stress, 
sugerido por Lipp (2000), leia e responda ao lado a cada item escrevendo 
a freqüência na última semana. Em seguida verifique o significado da sua 
pontuação.

Levantamento de sintomas do stress Freqüência na última semana

1.  Tensão muscular, tais como: aperto de 
mandíbula, dor na nuca etc.

�.  Hiperacidez estomacal (azia) sem causa 
aparente.

�.  Esquecimento de coisas corriqueiras, 
como o número de um telefone que usa 
com freqüência, onde pôs a chave etc.

4. Irritabilidade excessiva.

�. Vontade de sumir de tudo.

6.  Sensação de incompetência, de que 
não vai conseguir lidar com o que está 
ocorrendo.

7.  Pensar em um só assunto ou repetir o 
mesmo assunto.

8. Ansiedade.

9.  Distúrbio do sono, ou dormir demais ou 
de menos.

10. Cansaço ao levantar.

11.  Trabalhar com um nível de competência 
abaixo do seu normal.

1�. Sentir que nada mais vale a pena.

Considere apenas o número de itens assinalados que apresentaram mais 
de quatro reincidências.

Nenhum item assinalado:

Parabéns, seu corpo está em pleno funcionamento no que se refere 
ao stress.
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De 1 a � itens assinalados:

 A vida pode estar um pouco estressante para você. Avalie o que está 
ocorrendo. Veja o que está exigindo demais de sua resistência. Pode ser o 
mundo lá fora, pode ser você mesmo. Fortaleça o seu organismo.

De 4 a 8 itens assinalados:

Seu nível de stress está alto, algo está exigindo demais do seu organismo. 
Você pode estar chegando ao seu limite. Considere uma mudança de estilo 
de vida e de hábitos. Analise em que o seu próprio modo de ser está 
contribuindo para a tensão que está sentindo.

Mais de 8 itens assinalados:

Seu nível de stress está altíssimo. Cuidado. Procure ajuda de um 
psicólogo especializado em stress. Sem dúvida você tem fontes de stress 
representadas pelo mundo ao seu redor (pode ser família, ocupação, 
sociedade, etc.) e fontes internas (seu modo de pensar, de sentir, de ser) 
com as quais precisa aprender a lidar.

Fonte: Lipp (2000)

Fatores que 
causam estresse

O estresse pode ser gerado por vários fatores, tais como: desemprego, brigas 
com amigos e familiares, morte de pessoas queridas, divórcio e até o momento 
do casamento pode ser um evento estressante para os noivos. O fato é que os 

fatores estressores podem variar de pessoa para pessoa, ou seja, o que é estressante 
para mim pode não ser para você. De acordo com a literatura sobre o assunto, os 
autores dividem o estresse em duas fontes: externas e internas.
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A fonte externa diz respeito a tudo que acontece em nossa vida e que vem de fora do 
nosso organismo, tais como: falecimento de um ente querido, desemprego, a profissão, 
brigas com o companheiro ou com filhos entre outros. E a fonte interna é referente ao 
nosso Eu, ou seja, é nossa forma de pensar, de ser e agir. 

Mas quando nos referimos àquilo que está dentro do ser humano, escondido, às 
vezes dormente, torna-se muito difícil de avaliar. A própria pessoa muitas vezes não 
consegue perceber que certos modos de pensar e analisar o mundo podem estar 
lhe criando stress (LIPP, 2000, p. 18).

Você conhece as profissões campeãs do stress?

De acordo com a Veja, edição 1840, de 11 de fevereiro de 2004, são 4 as 
profissões campeãs do stress.

Fonte: <http://veja.abril.com.br/110204/p_066.html>. Acesso em: 16 out. 2008.
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Motoristas de ônibus urbanos... 

Aproveitando o tema da aula, não posso deixar de falar de uma das 
profissões citadas como campeãs do estresse no Brasil, os motoristas 
de ônibus urbano.  Quero me referir à pesquisa realizada na cidade de 
Natal (RN) com motoristas de ônibus urbanos, na qual foram investigadas 
situações potencialmente preocupantes para os mesmos. De uma lista de 
30 situações, observamos que 3 foram significativamente diferenciadas para 
os motoristas que se envolveram em acidentes de trânsito: preocupação em 
dirigir atrasado,  preocupação com o sono  e preocupação com problemas 
familiares.

Dirigir atrasado foi visto como gerador de estresse; favorece maior dispersão 
da atenção do condutor com situações ocorridas em seu entorno mais 
imediato (o ônibus) e com o trânsito, podendo favorecer comportamentos 
indesejáveis ao lidar com essas situações, diminuindo suas condições 
de reagir às demandas específicas da condução do veículo no trânsito. 
E em relação à preocupação com problemas familiares, fica claro que 
esses motoristas com história de acidentes de trânsito também estariam 
psicologicamente removidos da situação imediata de seu posto de trabalho, 
submetidos que estão a tais pressões que afetam seu desempenho como 
condutores profissionais.  (OLIVEIRA; PINHEIRO, 2007).



�Praticando...
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Tendo por base o que você estudou até o momento, procure pensar um 
pouco na sua vida (relações interpessoais, escola, trabalho, estágio, grupos 
de que faz parte), nas suas atividades e responda:

Você está estressado? Justifique.1.

Defina quais são as fontes externas e internas do seu estresse.�.

Procure pensar em estratégias para administrar o seu estresse.�.
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Estratégias 
para evitar o estresse

Se você for a um médico e perguntar como evitar o estresse, ele lhe dirá faça 
exercícios, tenha uma dieta equilibrada e procure evitar tudo o que lhe desagrada. 
Se questionar uma nutricionista, ela dirá que faça uma dieta balanceada e 

exercícios, pois irão ajudar no combate ao estresse. Na verdade, cada um destes 
profissionais está fazendo recomendações semelhantes, baseados no que Lipp (2000) 
denominou de quatro pilares do controle ao estresse:

Alimentação, com o objetivo de repor os nutrientes perdidos nos períodos de 
estresse.

Relaxamento, com o intuito de reduzir a tensão mental e física do estresse.

Exercícios físicos, os quais ajudam a eliminar a prontidão gerada pelo estresse.

Reestruturação de aspectos emocionais, que diz respeito ao autoconhecimento e 
mudança no estilo estressante de pensar, sentir e agir.

a)

b)

c)

d)
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Para saber se o seu estresse está em demasia, faça uma reflexão sobre 
os itens sugeridos por Lipp (2000). Cada um deles indica que o nível de 
stress talvez seja excessivo.

Avalie seu corpo. Tem tido:

dores musculares;
dor de cabeça;
ombros tensos;
hiperacidade estomacal;
maxilares contraídos.
Quando o corpo sofre, o stress está demais. O corpo pede ajuda.

Avalie suas emoções. Tem sentido:

apatia, vontade de fugir de tudo;
tédio, desinteresse;
raiva;
ansiedade.
Quando os sentimentos estão tumultuados, é difícil ser feliz.

Preste atenção aos seus relacionamentos. Tem experimentado:

irritabilidade;
vontade de não conversar com amigos;
desilusão com todos;
quando se está com stress, nossos relacionamentos ficam 
abalados.

Preste atenção ao seu mundo psicológico.

Quando a vida passa a não ter sentido, o stress está demais.
(retirado de Lipp, 2000, p. 17)

1.

�.

�.

4.



Auto-avaliação
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Leituras Complementares
GREENBERG, Jerrolds S. Administração do estresse. 6. ed. São Paulo: Manole, 2002. 

Neste livro você vai encontrar aspectos físicos, psicológicos, sociológicos e espirituais 
do estresse encontrados na vida cotidiana. Além disso, a leitura é bastante atrativa por 
apresentar relatos de casos da vida real e técnicas para lidar com o estresse.

Nesta aula, estudamos que o estresse é um esgotamento físico, mental 
e emocional que vivenciamos. Muitos são os fatores que podem gerar 
o estresse em uma pessoa, assim como o que é estressante para um 
indivíduo pode não ser para outro. Os fatores são divididos em duas 
categorias: fontes internas e fontes externas de estresse. Para controlar o 
estresse existem quatro pilares, os quais são definidos como: alimentação, 
relaxamento, exercícios físicos e reestruturação de aspectos emocionais 
do ser humano.

O que é estresse ?1.

Quais são os fatores que causam o estresse?�.
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Quais são as estratégias que podem ser desenvolvidas para evitar 
o estresse?

�.
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