Estilo de vida e
Gestão de stress
(em resumo)

Heal and Grow & Maria Manjericão

Sinais de
stress
- Dificuldade em respirar
- Dores de cabeça
- Comer demasiado ou muito
pouco
- Batimento cardiaco acelerado
- Formigamento ou dormência
- Tensão muscular

Stress
- Ajuda a desencadear a
resposta de luta ou de fuga do
corpo
- o cortisol é a principal
hormona do stress, libertada
através do nosso sistema de
resposta a ameaças.

Stress crónico
- Tem capacidade de alterar
macroscopicamente determinadas
áreas cerebrais, no que concerne a
variações de volume e modificações
físicas das redes neuronais, com
alterações da plasticidade e atrofia
dendrítica. Estas alterações podem
aumentar a vulnerabilidade a
transtornos psiquiátricos, amnésia,
falta de concentração, distúrbios de
ansiedade, esquizofrenia, entre
outras psicoses.
- O stress crónico despoleta um
estado fisiológico que nos faz sentir
mais cansaço e explica o motivo pelo
qual está na maior parte das vezes,
associado a "fome emocional".

Quando identificar
o ''bom'' do ''mau''
stress?
- O ''mau'' stress acontece quando a
nossa energia flui para a zona que
está fora do nosso controlo.
- O ''bom'' stress acontece quando o
foco está na zona que efetivamente
controlamos, menosprezando tudo
aqui que não é a nossa zona de
controlo e, desta forma, aumentar
a produtividade nas tarefas diárias.
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Rotinas de sucesso para
prevenção e gestão de
stress
Comportamentos e mapas mentais:
- Despersonalização e observar de fora,
escrevendo uma tabela e delinear o que é a zona
de controlo e o que é a zona que não está no
nosso controlo. Desta forma, conseguimos focarnos na zona de controlo, aumentando o nosso
''bom'' stress e diminuir o ''mau'' stress.
Permite também relativizar situações em
momentos de "crise" por observação de situações
passadas e registos.
- Uso da estratégia de gestão de tempo e também
de prevenção de stress, journaling, de forma a
planificar, prevenindo o stress. O journaling
pode incluir planeamento, calendário de novos
hábitos, assim como as conquistas conseguidas.

Situação desencadeadora de stress:_______________________
Não controlo

Controlo

ex:
- o clima
- opinião de terceiros
- a exigência da chefia

ex:
- do que me alimento
- procurar ajuda certa para
lidar com terceiros
- resposta que dou à chefia
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Rotinas de sucesso para
prevenção e gestão de
stress
Alimentação e sistemas com impacto no
stress:
- Dieta de baixa carga glicémica e pouca variação
glicémica ao longo do dia:
Inclua o mínimo possível de açucares simples,
refrigerantes, bolos, fruta em calda e escolha de
conjugação. Escolha desta forma, o que comer no
meu dia frutas, cereais, leguminosas, açucares de
adição, mel, tamara.

- Ótimo consumo de magnésio (- ver tabela de FONTES): participa
no metabolismos dos nossos combustíveis de energia, produção de
neurotransmissores (equilíbrio sistema nervoso), relaxamento fisico
e fadiga mental.
- Avaliar necessidade de suplementação com um nutricionista.
- Reforçar consumo através da alimentação:
Coenzima Q 10: gere a saúde e funcionamnto da estrutura celular
responsavel pela produção de energia.
FONTES: castanha do brasil, abacate, sardinha, salmão, azeite,
frango, maior quantidade nas vísceras (fígado, ovas, miúdos)
Vitamina B6: participa no metabolismos dos nosos combustiveis de
energia, produção de melatonina (hormona da indução do sono) e
serotonina (hormona do bem estar) . Relação com melhores estados
de humor e relaxamento.
FONTES : peixe gordo, lentilhas/feijao, cereal integra, frutos secos.
nozes

Fontes significativas de magnésio considerando a dose apresentada
(aproximadamente 1/3 da necessidade diário por dose)
20 g de Cacau em pó
30 g Sementes de abóbora
50 g amêndoa ou caju ou avelã
100g de favas ou soja ou fejão branco ou
ervilhas
120-150 g Grão-de-bico cru

20 g de levedura de cerveja
100g de farinha de aveia ou 30 g de farelo de trigo
ou gérmen
150 g Amêijoa
100 g de caracóis ou bacalhau
150 g de couve portuguesa
especiarias e ervas: salsa, caril, cravinho, estragão

- Garantir equilibrio intestinal:
Reduzir máximo excesso de carne, farinhas refinadas
(produtos
industrializados, excesso de pão, bolachas), açúcar no dia
(mesmo em forma de mel)
Aumentar probióticos
naturais (couve fermentadas, iogurte, repolho chucrute),
frutas (papaia, laranja, kiwi) e vegetais diários.
- 90% da serotonina é produzida no nosso
intestino. O nosso estado gastro intestinal
suscetibiliza para estados mais ou menos
depressivos, por isso estratégias para que ele
funcione diariamente é muito importante.

- Hidratação: impactante na capacidade de resiliência ao
stress.

Rotinas de sucesso para
prevenção e gestão de stress
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Planear e efetivar a prática de atividade
física:
- A Atividade física favorece o controlo e gestão
emocional, já que aumenta a produção de
endorfinas, melhorando a sensação de felicidade e
bem estar para gestão de stress
- Melhora a capacidade de resposta à exposição ao
cortisol, quando comparando com indivíduos
sedentários.
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Rotinas de sucesso para
prevenção e gestão de
stress
Introduzir prática de meditação
começando por 12 minutos por dia:
- A meditação é o foco e a observação. Viver
em estado meditativo é estarmos no
presentes focados numa atividade, num
objeto ou mesmo na respiração.
- Iniciar pela prática da ''meditação no
tapete'' idealmente pode ser de manhã ou à
noite, em que estamos no estado de vigília.
- A prática de meditação favorece o sono e
melhora a gestão de stress.

Rotinas de sucesso para
prevenção e gestão de
stress
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Fitoterapia aplicada:
-Chás
Dia: Alfazema , Camomila, Cidreira, Tilia,
Passiflora
Noite: Valeriana e passiflora (plantas
ansioliticas e indutoras do sono)
- Possível suplementação de acordo com
avaliação com nutricionista devidamentee
certificada: Rhodiola Rosea ou Ashwagandha
- óleo essencial: lavanda ( na almofada antes de
dormir, ou ambientalizando a casa)

Rotinas de sucesso para
prevenção e gestão de
stress
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Cultivar a higiene do sono
Comportamento:
- 1 hora antes de dormir não estar exposta a
excesso de informação e luminosidade
- Não utilizar a cama para trabalhar, dividir local
de dormir de lazer, comer e trabalhar
- Reduzir intensidade da luz da casa ao anoitecer
(“preparar o recolhimento”)
- Atividade física até 5 horas anteriores
- Não ir dormir com fome.
- Trabalhar o repouso e a entrada na hora de
dormir: escrever, ouvir música, meditar,
conversar, ler, procurar uma atividade que acalme
efetivamente e que seja satisfatória.

prevenção e gestão de
stress
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Cultivar a higiene do sono
Nutrição:
- Evitar café, chá preto há verde, coca cola,
cacau 5 horas antes de dormir
- Não restringir grupo dos cereais no jantar ou
incluir uma banana ou batata doce
nesta refeição juntamente com uma fonte de
triptofano (tofu, ovo, parmesão, algas,
amêndoas).
- Estratégias nutricionais/suplementacao: chá de
passiflora, valeriana e de lavanda. Perceber
necessidade de suplementação junto de um
nutricionista com conhecimento de
suplementação.

Check-list de
autocuidado

- Comer vegetais nas refeções principais
- Incluir fontes de magnésio no dia
- Fazer um detox de 24h das redes sociais
- Colocar uma música calma depois de
chegar do trabalho
- Meditar ou caminhar com atenção num
local tranquilo
- Acender uma vela aromática
- Ler um livro
- Fazer lista de gratidão
- Praticar respiração profunda ou a
respiração aprendida no live
- Beber água 1 l meio
- Praticar yoga
- Atividade criativa
- Fazer algo novo a cada semana

>Não te preocupes mais do 5 segundos
com algo que não vai ter impacto daqui 5
anos<
Conte connosco!
Maria João Resende e Elisabete Sousa

