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MANEJO DO ESTRESSE PELA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL 

 

Agatha Valadão de Freitas 

 

 

RESUMO: Esta pesquisa apresenta o conceito de estresse, assim como o conceito de terapia cognitivo-

comportamental e seus principais pressupostos teóricos. Dois principais pontos de vista são abordados neste 

trabalho: o estresse como um estímulo desencadeante de uma resposta no organismo e como a interpretação 

realizada pelo indivíduo em relação ao estressor. Tem por objetivo apresentar técnicas cognitivo-comportamentais 

que facilitam o gerenciamento do estresse. O método utilizado neste trabalho compreende uma pesquisa qualitativa 

bibliográfica, realizada através de revisão de literatura em livros, artigos científicos e periódicos.  Conclui-se que 

as técnicas cognitivo-comportamentais sejam eficazes para o manejo do estresse emocional, proporcionando uma 

melhora significativa na qualidade de vida dos indivíduos submetidos ao mesmo. Também considera-se 

fundamental o estabelecimento de um diálogo mais frequente entre as ciências psicológicas e as ciências médicas, 

com o objetivo de continuidade de estudos e de formulação, em interdisciplinaridade, de intervenções e estratégias 

de tratamento em relação ao estresse. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estresse. Terapia cognitivo-comportamental. Técnicas cognitivo-comportamentais. 

 

 

ABSTRACT- This research presents the concept of stress as well as the concept of cognitive-behavioral therapy 

and its main theoretical assumptions. Two main viewpoints are addressed in this work: stress as a stimulus 

triggering a response in the body and the interpretation performed by the individual in relation to the stressor. It 

aims to present cognitive-behavioral techniques that facilitate the management of stress. The method used in this 

work comprises qualitative bibliographical research, carried out through literature review in books, scientific 

articles and periodicals. It is concluded that the cognitive-behavioral techniques are effective for the management 

of emotional stress, providing significant improvement in the quality of life of individuals submitted to it. It is also 

considered fundamental to establish a more frequent dialogue between the psychological sciences and the medical 

sciences, with the objective of continuing studies and formulating, in interdisciplinarity, better interventions and 

treatment strategies in relation to stress. 

 

KEYWORDS: Stress. Cognitive-behavioral therapy. Cognitive-behavioral techniques.. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O estresse é um fenômeno cada vez mais presente no cotidiano que traz inúmeros 

impactos negativos para a qualidade de vida dos indivíduos, uma vez que atinge tanto a saúde 

emocional e comportamental quanto a saúde física. Até mesmo o endocrinologista Hans Selye 

corroborou com essa ideia, quando citou: “não sou competente para discutir tal questão sob o 

ponto de vista psiquiátrico, mas como endocrinologista e estudante do stress, tenho-me 

interessado em explorar a possibilidade de existência ou não de uma relação entre as reações 

mentais anormais e as características objetivamente calculáveis do SAG (SELYE, 1965, p. 196).  

Por vezes, o estresse não pode ser aliviado, removido ou evitado, porém é possível 

gerenciá-lo a fim de diminuir suas consequências negativas no organismo e nas relações 

interpessoais. Desse modo, esse estudo traz como contribuição o conhecimento do conceito de 

estresse, dos seus sintomas e principalmente, sobre técnicas cognitivo-comportamentais que 

favoreçam o manejo do estresse, o que o torna fundamental para a clínica, uma vez que favorece 

a saúde e o bem-estar dos indivíduos, afinal, como contribuiu Selye, “adotar a atitude certa pode 

converter um estresse negativo em um positivo”. 

 

2 - METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste estudo compreende uma pesquisa qualitativa 

bibliográfica em livros, cujos estudiosos em destaque serão Hans Selye e Aaron Beck. Também 

foram utilizados artigos científicos e periódicos como complemento. 

 

3 - DESENVOLVIMENTO 

 

CONCEITO DE ESTRESSE: 

 

O termo stress tem sua origem na Física e diz respeito ao nível de deformidade sofrida 

por uma estrutura quando submetida a uma sobrecarga. Esse termo foi adotado para denominar 

um conjunto de reações que o nosso organismo desenvolve quando é exposto a uma 

circunstância que exija uma adaptação (MARTINS, 2005).  
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Em 1946, Hans Selye conceitua a reação do estresse como uma síndrome de adaptação 

geral (SAG), que é a soma de reações sistêmicas não-específicas do organismo resultantes de 

exposição contínua ao estresse. O autor explica essa reação ao estresse em três estágios 

distintos: reação de alarme, fase da resistência e fase da exaustão. A reação de alarme é o 

conjunto de alterações causadas pelo contato repentino ao estressor ao qual o organismo não 

está adaptado quantitativa ou qualitativamente. A fase da resistência é caracterizada pela 

exposição contínua ao estressor ao qual o organismo se adaptou. Nessa fase, a resistência é 

aumentada. A fase da exaustão se dá pelas respostas que ocorrem como resultado de uma 

exposição muito prolongada ao estressor ao qual o organismo se adaptou, mas que não puderam 

ser mantidas (SELYE, 1946). Esse pressuposto ficou conhecido como o modelo trifásico de 

evolução do estresse (RAMIRO et al., 2014). 

Por outro lado, a autora Marilda Lipp, durante a padronização do Inventário de Sintomas 

de Stress para Adultos de Lipp, propôs o modelo quadrifásico do estresse, em que há a fase de 

quase-exaustão, que ocorre entre a resistência e a exaustão e que se caracteriza pelo início do 

processo de adoecimento. As doenças começam a aparecer, entretanto, não são tão críticas 

como na fase da exaustão (LIPP, 2000, apud LIPP 2010, p. 19). 

 

EUSTRESSE E DISTRESSE: 

 

Nem todo o estresse é danoso ao indivíduo: num nível razoável, tem função protetora e 

adaptativa; num nível mais intenso, pode originar patologias (HELMAN, 2009). Assim, há duas 

classificações de estresse: eustresse - curativo e prazeroso - e distresse - produz doença e 

sofrimento. (ALBUQUERQUE, 2005). 

No eustresse, a intensidade do estressor é positiva/temporária e as respostas de estresse 

são controláveis - isso pode ser estimulante ao indivíduo e favorecer o desenvolvimento 

emocional e intelectual. Já o distresse, conceito mais disfundido sobre o estresse, é mais 

prolongado e caracteriza maior gravidade (PEREIRA, 2002). Portanto, eustresse - ou bom 

estresse - diz respeito a estímulos que não fazem mal ao organismo e que promovem respostas 

favoráveis para seu bem-estar, funcionando na preservação da homeostase; o distresse evoca 

respostas que provocam desconforto e podem induzir a alterações patológicas (RIVERA, 2010). 

 

ESTRESSE AGUDO E ESTRESSE CRÔNICO: 
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O estresse é classificado em função de sua intensidade e duração, ou seja, ele pode ser 

agudo ou crônico. No estresse agudo, um perigo real ou percebido é considerado extremo, 

provocando uma fase de alarme intensa no indivíduo (mobilização fisiológica, psicológica ou 

comportamental acentuada diante do estressor) que pode persistir por alguns momentos, horas 

ou até mesmo por poucos dias, dissipando-se depois. Já no estresse crônico, a fase de resistência 

se estende por um tempo de duração muito longo e pode se caracterizar como um quadro de 

estafa (MARRAS e VELOSO, 2012). 

 

SINTOMAS CARACTERÍSTICOS DO ESTRESSE AGUDO: 

 

Dentre eles, estão: palpitações, transpiração intensa, distúrbios de ordem digestiva, 

alteração do apetite (ora escasso, ora exacerbado), boca e garganta secas, cefaleias por tensão, 

necessidade constante de urinar, dores no pescoço ou nas costas, perturbações do ciclo 

menstrual, etc. (FARNÈ, 2003). 

Caso o estímulo estressor seja altamente aversivo, pode ocorrer o transtorno de estresse 

agudo, no qual o indivíduo geralmente apresenta sintomas dissociativos (como desativação 

emocional e desrealização), hiperexcitação ou mesmo comportamentos de esquiva. Pode se 

estender de dois dias a quatro semanas e, segundo pesquisas, antecedem o desenvolvimento do 

transtorno de estresse pós-traumático (ANDREASEN e BLACK, 2009). 

 

CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DO ESTRESSE CRÔNICO: 

 

Algumas das alterações comportamentais podem incluir: disforia, anedonia, fadiga, 

afastamento social, hiperalgesia, anorexia, padrões de sono-vigília alterados e disfunção 

cognitiva (SADOCK, SADOCK e RUIZ, 2017). Também pode haver crises de ansiedade, 

depressão, estado constante de alerta, momentos de inquietude, sensações de fraqueza, vertigem 

ou irrealismo, dificuldades de atenção e de concentração, consumo aumentado de álcool, 

cigarros, drogas, tranquilizantes, estimulantes, etc. (FARNÈ, 2003). 
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DEFINIÇÃO DE TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL: 

 

Considerando o estresse, existe como ferramenta a TCC, que é um tipo de psicoterapia 

estruturada, focada na solução de problemas atuais e na modificação de pensamentos e 

comportamentos disfuncionais, uma vez em que o modelo cognitivo se baseia na concepção de 

que o pensamento disfuncional é um fator em comum a todos os transtornos psicológicos. 

Porém, é possível aprender a avaliá-los de modo mais adaptativo e realista, possibilitando uma 

melhora nas emoções e no comportamento do indivíduo (BECK, 2013). Nesse sentido, os 

cognitivistas trabalham num nível mais profundo de cognição: as crenças disfuncionais do 

cliente em relação a si mesmo, às outras pessoas e ao seu mundo. A mudança dessas crenças 

gerais altera também a percepção de um indivíduo diante de situações específicas do seu 

cotidiano (BECK, 2013, p. 23). 

 

TÉCNICAS DA TCC PARA O MANEJO DO ESTRESSE: 

 

PSICOEDUCAÇÃO: 

 

Após o diagnóstico de estresse e o início do contrato terapêutico, é fundamental que haja 

a psicoeducação, que é a explicação do modelo cognitivo-comportamental e a conscientização, 

junto ao cliente, sobre os contextos que provavelmente provocam determinado comportamento 

(SOUZA et al., 2016). O terapeuta também explica sobre a influência dos pensamentos no 

modo como nos emocionamos e nos comportamos, sobre as distorções cognitivas e as 

possibilidades de mudança (DUARTE e PICCOLOTO, 2007). Nesse caso, o terapeuta também 

pode apresentar as causas, efeitos e consequências do estresse na vida do indivíduo 

(MARQUES e DELFINO, 2016). 

Nessa fase, o cliente também entende que será seu próprio terapeuta em situações 

cotidianas, uma vez que aprende a antecipar situações aversivas e a prevenir o estresse. 

Possibilita a autorregulação psicofisiológica e favorece que o indivíduo não se torne vítima 

passiva do estresse crônico, tornando-se ativos na recuperação e prós-ativos na manutenção da 

saúde e do bem-estar (JONAS e LEVIN, 2001, p. 425 e 426). 
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RELAXAMENTO MUSCULAR PROGRESSIVO: 

  

Desenvolvido por Edmund Jacobson, baseia-se na contração e relaxamento de diversos 

grupos musculares (ANGELOTTI e FORTES, 2006). O mesmo orientava seus pacientes a 

contraírem os músculos e a liberarem lentamente suas tensões ao relaxá-los, dando-se conta, 

portanto, que o relaxamento muscular progressivo os auxiliaria a diminuir o hábito de enrijecer 

os músculos em resposta ao estresse (CATALANO e HARDIN, 2004). 

A resposta do relaxamento progressivo no organismo é oposta à resposta de alarme 

causada pelo estresse, possibilitando o retorno ao estado de equilíbrio.  A frequência cardíaca, 

a respiração e os músculos, por exemplo, voltam ao estado normal. É uma vantajosa alternativa 

não-farmacológica para o alívio das tensões (RODRIGUES et al., 2014). 

 

RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA: 

 

A hiperventilação causada pelo estresse é provocada por um sistema de alarme 

(SADOCK, SADOCK e RUIZ, 2017). Para amenizar esse desconforto, existe a técnica de 

respiração diafragmática, que consiste em trabalhar o diafragma durante a respiração, ou seja, 

em aumentar a respiração na região do abdômen em vez da região torácica, possibilitando uma 

estabilização do sistema nervoso (MARQUES e DELFINO, 2016). 

Desenvolver essa capacidade favorece a diminuição da tendência a reagir com estresse 

em contextos desafiadores. Não tem o objetivo de suprimir todas as reações, mas o de estabilizar 

o indivíduo diante de pressões externas. Assim, focar na respiração com o objetivo de provocar 

o relaxamento fisiológico nos torna menos reativos às situações tensas (BACCI, 2005). 

 

IMAGENS MENTAIS: 

 

Consiste em basear-se numa cena imaginária que suscita no indivíduo a diminuição do 

estresse. Podem ser usadas imagens da natureza (CARDOSO e CALEGARI, 2011). 

Segundo Samuels (2003, apud APÓSTOLO, 2010, p. 86), esta técnica favorece a 

ativação do sistema límbico para a produção de endorfinas, que estão relacionadas ao controle 

do humor. As endorfinas são encontradas em alta quantidade no sistema límbico e em outras 

áreas ligadas à transmissão da dor e processamento emocional e são produzidas em estados 
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prazerosos e durante o exercício. De acordo com Rossman (2000, apud APÓSTOLO, 2010, p. 

87), promove, portanto, um relaxamento psicofisiológico, amenizando sintomas tanto de 

doenças físicas quanto psíquicas. 

 

REGULAÇÃO EMOCIONAL: 

 

Leahy, Tirch e Napolitano (2013, p. 20) afirmam que “os indivíduos que lidam com 

experiências estressantes vivenciam as emoções em intensidade crescente, o que, por si só, pode 

ser mais uma causa de estresse e intensificação das emoções”. 

Nesse sentido, a regulação emocional é o gerenciamento das emoções que favorece ao 

indivíduo adaptar-se ao contexto estressor no qual se encontra. Consiste em distinguir e tolerar 

as próprias emoções e em controlar comportamentos impulsivos ao experimentá-las. Indivíduos 

com esta habilidade respondem mais funcionalmente às demandas diárias, lidando com várias 

respostas emocionais de modo flexível. Por outro lado, a ausência desta habilidade parece estar 

relacionada a respostas agressivas e descontextualizadas (ZANCAN, 2016). 

 

MINDFULNESS: 

 

Consiste em direcionar a nossa atenção para o aqui-e-agora e a cada fenômeno que está 

acontecendo naquele instante, sem julgamentos, avaliações ou foco no passado/futuro 

(MARQUES e DELFINO, 2016). Segundo Kozasa (2007), o Mindfulness é um treino 

sistemático de atenção plena para o autocontrole da redução do estresse e regulação emocional, 

uma vez que promove um alto nível de consciência, aceitação e reconhecimento do momento 

presente, permitindo que o indivíduo aprenda a responder aos estressores ao invés de reagir 

automaticamente a eles. 

Dentre seus efeitos positivos, destacam-se a diminuição do estresse, da ansiedade e da 

depressão e a melhora da capacidade de autoavaliação (MARQUES e DELFINO, 2016). Ainda 

segundo Henderson et al., 2013 e Garland et al., 2014 (apud Oliveira, Moraes e Moura, 2016, 

p. 130), o Mindfulness demonstrou ser efetivo na modificação da capacidade de avaliação dos 

estressores, além de reduzir consideravelmente a excitabilidade psicofisiológica do indivíduo. 

Além disso, auxilia no combate à insônia, cuja eficácia é comparada à dos psicofármacos.  
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TREINO EM HABILIDADES SOCIAIS:  

 

Com o THS, o terapeuta tem por objetivo ensinar ao seu cliente estratégias interpessoais, 

visando à melhoria de sua competência individual diante de situações sociais específicas. É uma 

técnica que proporciona melhoria na qualidade de vida do indivíduo, uma vez que produz uma 

melhor efetividade no que diz respeito às relações interpessoais (CABALLO, 2003). 

Segundo Pellegrini et al. (2012), dentre os comportamentos socialmente habilidosos 

para as relações interpessoais (família, trabalho, relacionamentos, locais de lazer, etc) estão: 

começar/manter/encerrar conversas, elaborar/responder perguntas, expor sentimentos 

positivos/negativos, argumentar sobre os próprios direitos, solicitar favores, recusar pedidos, 

expressar incômodo/desagrado de modo fundamentado, assumir o erro/desculpar-se, pedir 

mudança no comportamento alheio, etc. Esse treino estabelece na pessoa a autoconfiança em 

responder habilmente a estressores sociais e, segundo Figueiredo e Oliveira (2016), também 

diminui os eventos estressores, uma vez que o THS propõe uma reaprendizagem social, onde o 

indivíduo aprende novas habilidades para a interação. 

 

TÉRMINO DA PSICOTERAPIA: 

 

De maneira colaborativa, a terapia termina após a obtenção dos objetivos estabelecidos 

pelo cliente no início. Neste momento, o terapeuta deve trabalhar com as crenças e os 

pressupostos do cliente em relação ao término do tratamento. (LIMA et al., 2004). Isso 

possibilita a finalização bem-sucedida da aliança terapêutica, necessária à conclusão do 

tratamento. Assim, a prevenção de recaída é a última etapa da psicoterapia cognitivo-

comportamental e favorece no alívio dos receios do cliente sobre a recaída dos sintomas 

(DOBSON e DOBSON, 2010). 

Em resumo, o tratamento psicoterápico termina quando o cliente sente que está 

realisticamente preparado para lidar com os estressores inerentes à vida e ao mundo (LIPP, 

2007). Esse é o pressuposto básico da TCC: dar ao cliente a possibilidade de autoconhecimento. 
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4- CONCLUSÃO 

 

O estresse é uma reação biológica importante para a nossa sobrevivência e que faz parte 

do cotidiano, considerando todas as demandas às quais o ser humano precisa atender. Porém, é 

necessária a habilidade para discriminar a partir de quais circunstâncias o estresse habitual se 

converte em um estresse patológico. 

Nesta pesquisa, dois principais vieses foram abordados: o estresse como um estímulo 

desencadeante de uma resposta no organismo e como a interpretação realizada pelo indivíduo 

em relação ao estressor. Tendo isto em vista, a TCC surge como uma alternativa para o 

aprimoramento das habilidades individuais e interpessoais- facilitadores no enfrentamento das 

exigências ambientais. 

A partir do momento em que há alterações significativas, tanto no âmbito emocional 

quanto no âmbito fisiológico de um indivíduo, faz-se imprescindível a busca pela psicoterapia 

e também por profissionais de saúde de outras especialidades. Sugere-se, portanto, com esta 

pesquisa, um diálogo mais estreito entre as ciências psicológicas e médicas, com o objetivo de 

continuidade de estudos e de formulação, em interdisciplinaridade, de melhores intervenções e 

estratégias de tratamento em relação ao estresse. 

Conclui-se, portanto, que as técnicas cognitivo-comportamentais sejam estratégias 

eficazes para o gerenciamento do estresse emocional e apontam para uma melhora significativa 

na qualidade de vida dos indivíduos submetidos ao mesmo. 
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