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Segundo um estudo realizado
pela Universidade de Yale, nos
Estados Unidos, publicado na re-
vista Nature, o estresse pode ge-
rar, entre outros males, o desen-
volvimento do câncer. O grupo
liderado por Tian Xu, professor e

CABEÇA

A tabela
 Teste do nível de estresse

Para detectar qual é o seu nível de estresse, marque abaixo todos os fatos ocorridos 
com você nos últimos 12 meses. Em seguida, some a sua pontuação e confira o resultado. 

Morte do cônjuge

Divórcio

Prisão ou morte de algum familiar

Doença pessoal grave

100 pontos

73 pontos

63 pontos

52 pontos

vice-presidente do Conselho de
Fases do estresse

Fase de alarme
Mobiliza a energia, as forças e
não prejudica a saúde. Faz parte
do estresse positivo,
necessário para ação e para o
estado de alerta.

Fase de resistência
É quando começam a surgir os
sintomas e aparecem os primeiros
sinais de esgotamento. Pode ser
que a pessoa não se dê conta dos
prejuízos que essa fase causa à
saúde. É o momento ideal para
adotar medidas de prevenção
contra o estresse crônico.

Fase de esgotamento
É quando acabaram as energias
(Burn out), fase caracterizada
pelo total esgotamento físico e
psicológico. O corpo está
exposto a sintomas como
irritabilidade e agressividade,
insônia, distúrbios sexuais,
falta de memória e de
concentração, queda de
produtividade, energia e
disposição, dificuldades de
relacionamento, isolamento,
aquisição de alguma doença
autoimune, endócrina, cardíaca
ou neurológica.

Genética da universidade, obser-
vou que diversas condições po-
dem contribuir para isso, seja o
estresse físico ou o emocional. O
mecanismo por trás do fenômeno,
segundo os pesquisadores, é um
processo de sinalização conheci-
do como JNK.

Para os especialistas, o estresse é
tido como a maior causa de doenças
psicológicas e patológicas atuais, e
contribui para agravar irritabilida-
de e agressividade, insônia, distúr-
bios sexuais, falta de memória e de
concentração. No entanto, como é
possível identificar o nível de ten-
são que cada pessoa sofre?

A neuropsicóloga Andrea Ban-
dera trabalha com uma técnica
chamada “check-up de estresse”,
que mede os níveis de tensão das
pessoas e orienta como tratar o dis-
túrbio a partir do diagnóstico:

– Há o estresse positivo (eu-es-
tresse) e o negativo (destresse). O
primeiro é caracterizado por um
pico de estresse que, depois que
passou, a pessoa relaxa e volta ao
nível de atividade fisiológica nor-
mal. No segundo, a pessoa tem o
pico, mas, depois que ele termina,
ela não volta a relaxar. Essa pes-
soa se estabiliza em um nível de
estresse um pouco abaixo do pico
e se mantém ali durante dias, me-
ses e até anos.

A especialista acrescenta que,
durante o pico, temos um aumento

do batimento cardíaco e da fre-
quência da pressão arterial, que são
reações de estresse ancestrais, de
enfrentamento e adaptação frente
a uma ameaça. Para Andrea, per-
manecer no pico significa ficar em
constante estado de alerta, como se
estivesse em perigo o tempo todo.

– Há componentes externos
que contribuem para os picos de
estresse, como a rotina extrema-
mente desgastante – observa. – Mas
há também os componentes inter-
nos. Às vezes, as pessoas nem têm
uma rotina tão estressante, mas são
muito ansiosas ou frágeis e não con-
seguem sair do pico de estresse.

O teste de nível de estresse re-
sulta em um diagnóstico dos pa-
drões emocionais, energéticos, neu-
ropsicológicos e psiquiátricos de ca-
da pessoa, além de verificar ten-
sões, ações e atitudes. Os especia-
listas alertam para que os sintomas
do estresse negativo sejam diag-
nosticados o quanto antes, para evi-
tar o desenvolvimento de transtor-
nos psicológicos, doenças autoimu-
nes, doenças cardiovasculares, sín-
drome do pânico e depressão.

do
Psicólogos
dizem
quando o
nível do
estresse é
prejudicial
à saúde

Casamento

Perda do emprego

Reconciliação com conjugue

Aposentadoria

Doença grave na família

Gravidez

Dificuldade sexual

Chegada de um novo membro na família

Adaptação a um novo trabalho

Alteração da situação financeira

Morte de amigo

Dívidas

Mudança de cargo no trabalho

Filhos saindo de casa

Dificuldade com sogros

Cônjuge começa ou para de trabalhar

Início ou término de estudos

Mudanças de horários na escola ou trabalho

Mudança de tipo de lazer

Se a soma foi abaixo de 149 pontos, você tem o que os especialistas em 
estresse chamam de ‘Euestresse’, que é o estresse benéfico para a pessoa.

Se a soma foi acima de 150 pontos, você tem 50% de chance 
de ter problemas de saúde por estresse.

Se a soma foi acima de 300 pontos, você tem 90% de chance 
de ter problemas de saúde chamado de desestresse.

Resultado

50 pontos

47 pontos

45 pontos

45 pontos

45 pontos

40 pontos

39 pontos

39 pontos

39 pontos

38 pontos

37 pontos

31 pontos

29 pontos

29 pontos

29 pontos

26 pontos

26 pontos

20 pontos

19 pontos

Esta tabela foi desenvolvida por especialistas em estresse da Universidade de Washington. 
Vale lembrar que, se você atingiu mais do que 150 pontos, deve procurar orientação médica.

Fonte: Universidade de Washington
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