101 dicas práticas para lidar com o stress
Uma pesquisa realizada no Reino Unido em 2018 mostrou
que quase três quartos dos adultos (74%) nalgum momento
do ano anterior, estavam tão stressados que se sentiram
demasiado sobrecarregados e incapazes de lidar com a
situação.
Quase um terço dessas pessoas (32%) teve pensamentos
ou sentimentos suicidas, exatamente por causa do stress
que sentiram.
Por isso é fundamental saber lidar melhor com o stress. De
acordo com os especialistas que acompanham e apoiam
pessoas que se sentem em stress no seu dia a dia, eis
algumas formas úteis e práticas de o gerir.

1. Ter uma conversa com um amigo
2. Reservar 10 minutos por dia para relaxar e organizar os
pensamentos
3. Fazer afirmações positivas
4. Ouvir música relaxante
5. Ver um filme engraçado
6. Fazer um passeio no campo
7. Ir ao ginásio
8. Tomar um banho de imersão na banheira com óleo de
lavanda
9. Meditar
10. Desabafar um pouco com alguém
11. Passear o cão
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12. Dormir mais algum tempo
13. Rezar
14. Ler um livro para se distrair de pensamentos
stressantes
15. Fazer algo bom para outra(s) pessoa(s)
16. Escrever uma carta para expressar os sentimentos e
desabafar, que pode até nem enviar
17. Pintar ou desenhar
18. Marcar e fazer uma massagem ou uma sessão num spa
19. Escrever uma lista de coisas a fazer e ir riscando à
medida que as vai realizando
20. Ir a uma igreja e/ou estar em silêncio
21. Desligar o telemóvel e passar algum tempo dedicado
exclusivamente a si
22. Fazer algo que gosta muito com familiares ou amigos
23. Dançar na sala ou no quarto ao som da música
preferida
24. Ir a casa de um amigo com outro amigo e falar sobre
formas de tornar o mundo melhor
25. Fazer mudanças na casa ou uma nova decoração
26. Sair e conhecer novas pessoas
27. Ir a uma aula de Yoga
28. Expressar os sentimentos e emoções no papel
29. Passar tempo com pessoas engraçadas e positivas
30. Ir beber um café ou um chá e escrever o seu diário da
gratidão
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31. Apreciar uma refeição saborosa, nutritiva e saudável
32. Dar um passeio na praia e observar o pôr do sol
33. Ver o programa de televisão favorito
34. Permitir-se ter “alguns minutos” para sonhar ou pensar
em coisas agradáveis
35. Perguntar-se o que outras pessoas que respeito fariam
36. Pensar no trabalho feito e nas coisas do dia em vez de
pensar no que não está feito ou no que não tem
37. Fazer exercícios de relaxamento, reflexologia
38. Assistir a um espetáculo, uma ópera ou um concerto
que trazem boa disposição
39. Ler um livro na cama a ouvir a chuva a cair
40. Organizar um jantar com familiares, amigos ou colegas
41. Animar alguém que está a sentir-se “em baixo”
42. Passar algum tempo a fazer algo que gosta, por
exemplo, jardinagem ou fotografia
43. Escrever os pensamentos ou frases importantes
44. Jogar jogos no computador ou smartphone como
distração
45. Evitar adiar ou não fazer o que tem que fazer e
celebrar quando o faz
46. Encontrar um lugar tranquilo e visualizar uma
recordação feliz
47. Fazer algo criativo, por exemplo, tricô ou ponto de cruz
48. Tocar um instrumento musical
49. Brincar com o seu animal de estimação

FEED.PT

101 dicas práticas para lidar com o stress
50. Apanhar ar fresco
51. Ser gentil consigo próprio
52. Rir, rir muito e alto!
53. Ir às compras
54. Escrever histórias curtas, poemas…
55. Ligar a uma pessoa que se ama ou de quem tem
saudades
56. Falar com um estranho
57. Dar saltos e gritar bem alto, sem ser preciso trampolim
58. Conversar com amigos via Skype, facebook ou Zoom
59. Dormir um pouco ou fazer uma sesta
60. Fazer uma pausa
61.

Dar um passeio no período do almoço

62. Visitar museus, exposições, jardins
63. Comer ou beber algo que aprecia
64. Dar colo ou brincar com o bebé (com permissão, claro)
65. Passar tempo a brincar com crianças
66. Ir a uma noite de Karaoke
67. Imaginar viver numa era diferente, talvez em tempos de
guerra ou antes da invenção dos carros ou dos comboios e
realizar como a vida seria muito mais difícil
68. Cozinhar um bolo ou uma refeição que gosta
69. Estar sentado numa esplanada a ler uma revista ao sol
70. Ir dar umas braçadas numa piscina ou no mar
71. Sentar num banco de jardim, observar as pessoas a
passar e imaginar as suas estórias

FEED.PT

101 dicas práticas para lidar com o stress
72. Arrumar o quarto, o roupeiro ou uma gaveta que está
há muito esquecida…
73. Desafiar um amigo para jogar Scrabble ou Monopólio
74. Respirar profundamente durante dois minutos, com foco
total na respiração
75. Fazer uma construção de Lego ou um puzzle
76. Escrever uma lista de motivos pelos quais se sente
realizado e feliz
77. Reservar um minuto para alongar os músculos e o corpo
78. Usar uma fragrância relaxante para o ambiente ou uma
vela perfumada
79. Praticar Tai Chi
80. Ver fotografias antigas que trazem memórias felizes
81.

Planear uma viagem de sonho

82. Pensar em algo que deseja ou que é divertido
83. Ir ao cinema
84. Fazer uma aula de hidroginástica na hora do almoço
85. Dar um passeio de bicicleta
86. Ouvir os pássaros a cantar
87. Lembrar que tantas coisas podiam estar ou ser piores e
agradecer pelo que está a viver
88. Jogar às cartas com a família ou amigos
89. Tocar a música favorita e/ou cantar em voz alta
90. Fazer limpezas
91.

Praticar caligrafia

92. Visitar casas para hipotética mudança

FEED.PT

101 dicas práticas para lidar com o stress
93. Escrever uma carta a um ente querido
94. Dizer bem alto eu sou maravilhos@, ou Sim, eu
consegui!!!
95. Ver programas da TV que sejam divertidos
96. Dar uma corrida no parque ou fazer uma caminhada
97. Fazer voluntariado ou apoiar uma iniciativa para os sem
abrigo. Esta atividade ajudará a colocar as suas
preocupações numa outra perspetiva
98. Jogar Sudoku, sopa de letras ou palavras cruzadas
99. Ler revistas ou notícias “cor de rosa”
100. Ir a uma aula de dança, salsa ou outras
101. Dar um abraço ou um beijo

Agora que viu estas 101 dicas quais as três que considera
mais úteis para si?

1 2 3 -

Tem outras estratégias que não foram aqui enumeradas?
Por favor partilhe-as comigo.

Adaptado por João Mouga Vieira a partir do documento da
Mental Health Foundation – UK

FEED.PT

