
Stress 

O que é o stress? 

O stress é a reação do corpo a qualquer mudança que exija uma adaptação.  
 
O corpo reage a essas mudanças com respostas físicas, mentais e emocionais. 
 
O stress é uma parte normal da vida. 
  
Uma pessoa pode experimentar o stress proveniente do ambiente, do corpo e 
dos pensamentos. 
 



Stress 

E o stress é sempre negativo? 

O stress pode ser uma resposta útil, pois estimula competências como a atenção e a 
capacidade de raciocinar rápido.  
 
Em muitas pessoas, pode ser um estímulo motivador que os leva a agir e tomar decisões 
complexas num curto espaço de tempo. 
 
No entanto, as pessoas podem ficar sobrecarregadas pelo stress, o que pode começar a 
ter impacto na sua capacidade de lidar com os problemas do dia-a-dia. 
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Causas de stress 

Volume de trabalho 

Risco de infeção 

Equipamento de proteção 
pessoal 

Desesperança 
Dano moral 

Estigma 

Quebra na rede social 



Fatores de risco e protetores 

Juventude 

Sexo feminino 

Pais de uma criança dependente 

Comunicação clara e efetiva 

Chefias e colegas apoiantes 

Descanso adequado 

Ter um familiar infetado 

Apoio psicólogico e prático  

Fatores de risco Fatores protetores 

Doença física ou mental prévia 

Rede social 



Que reações podemos esperar? 

Os sintomas expectáveis podem ser agrupados em 4 categorias:  

Reações expectáveis 

Emoções Pensamentos 

Comportamento Corpo 



• Ansiedade 
• Irritabilidade 
• Tristeza 
• Sentir-se atordoado 
• Incapacidade de sentir 

Emoções 

• Pensamentos negativos 
• Problemas de concentração 
• Pesadelos 
• Não querer falar sobre 
determinados assuntos 

Pensamentos 

• Nervosismo constante 
• Sobressaltos 
• Episódios de choro 
• Agressividade 
• Comportamentos de risco 
• Evitamento de determinados 
lugares 

Comportamento 

• Problemas de sono e apetite 
• Respiração rápida e superficial 
• Sintomas corporais 
          - palpitações 
          - tonturas 
          - dores de cabeça 
          - dores generalizadas 

Corpo 

Reações expectáveis 



Stress 

    Sintomas relevantes 
de stress  

     Perturbações 
mentais 

Stress  

Reações expectáveis 



O que Fazer para Prevenir 
Problemas de Saúde Mental e 
Promover o Bem-estar Psicológico? 



As instituições têm um papel 
fundamental na promoção  
do bem-estar psicológico  
dos seus funcionários 


