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1 - PRATIQUE ACTIVIDADE FÍSICA REGULAR 
Desportos de combate e saco de box, são óptimos para reduzir o cortisol, sem 

magoar ninguém…

Qualquer atividade aeróbica, como andar, correr, nadar, andar de bicicleta, são 

óptimas maneiras de baixar o cortisol também. 

Apenas 20-30 minutos de actividade física, 4 a 5 dias por semana, são créditos 

enormes na conta-corrente da sua saúde: reduzindo o cortisol tanto diaria-

mente como a longo prazo. 

Se a agenda é muito agitada, uma maneira fácil de garantir uma atividade 

regular é criar atividades descontraídas na sua rotina diária. Experimente: ir de 

bicicleta ou a pé para o trabalho, subir as escadas em vez de usar o elevador ou as escadas rolantes... Tudo isto 

somado contribui para a diminuição do cortisol no final do dia.

O ioga terá benefícios semelhantes, com as vantagens adicionais de treino de atenção plena, ou seja, em 

estarmos focados no momento presente, apenas.

A vantagem adicional de qualquer prática desportiva regular é o aumento do bem-estar, da autoconfiança, em 

contraposição ao nervosismo, insegurança e medo decorrentes do stress crónico.

2 - MEDITE DIARIAMENTE - método de Atenção Plena (Mindfulness) 

Qualquer tipo de meditação reduzirá a ansiedade, reduzindo os níveis de 

cortisol. Bastam algumas respirações profundas para que o sistema nervoso 

periférico desencadeie um sinal interno que fará diminuir: a frequência cardía-

ca, a pressão arterial e o cortisol. 

Reservar diariamente 10 a 15 minutos para praticar a meditação de atenção 

plena irá fortalecer uma sensação de calma em todo seu sistema nervoso, 

mente e cérebro.

A próxima vez que se sentir numa situação stressante, faça 10 respirações 

profundas e sinta seu corpo inteiro a relaxar e a descomprimir.

A prática regular da meditação de Atenção Plena, com foco na respiração, revelou (de acordo com numerosos 

estudos científicos) a possibilidade de anular a ansiedade crónica que, muitas vezes, se instala e não desaparece 

mesmo despois da vida já ter regressado a uma fase mais tranquila.

É excelente para todas as idades, e especialmente recomendada para crianças e jovens hiperactivos e nervosos, 

com deficits de atenção, pois melhora claramente: a atenção, a concentração, a memória, a aprendizagem e os 

resultados escolares, assim como os torna mais serenos, tranquilos e calmos, estabilizando o humor. E pode, e 

deve, ser praticada em casa: 15 minutos por dia, antes de dormir.

3 - CRIE ESTRATÉGIAS NO TRABALHO
O truque é criar um entorno a seu gosto, intervalando o dia de trabalho 

(diminuído a tensão e o cortisol), e organizando e priorizando as tarefas o que 

diminui a dispersão e aumenta a eficiência:

•  Divida o trabalho em tarefas e estabeleça prioridades

•  Anote todas as tarefas e obrigações

•  Faça pausas curtas mas regulares 

•  Organize o espaço de trabalho

•  Decore o espaço de trabalho com objectos pessoais

•  Mude a decoração com frequência
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4 – RESERVE TEMPO PARA ESTAR CONSIGO MESMO/A
Há muitos benefícios físicos e psicológicos em estar só consigo mesmo/a. Esta 

é a melhor forma de nutrir o seu bem-estar interior, a sua alma. Porquê? 

A solitude (não é solidão) permite que você reinicie o seu cérebro e relaxe. É 

uma oportunidade de revitalizar a mente e o corpo ao mesmo tempo. Ajuda a 

melhorar a concentração e a aumentar a produtividade.

Permite uma melhor compreensão de quem você é, e a identificar o que o/a 

entusiasma e, com base nisso, a traçar novos caminhos. Permite-lhe ser mais 

criativo/a. Permite pensar mais profundamente na sua vida e nas suas escolhas, 

e resolver de forma mais eficaz as suas questões. 

Pode permitir-lhe também melhorar a qualidade das suas relações com os outros.

Tudo isto, contraria ou impede o stress e a subida do cortisol.

5 – RESERVE TEMPO PARA A FAMÍLIA E OS AMIGOS 

O convívio e a alegria da partilha estabilizam os nossos níveis hormonais, 

fortalecem os laços de pertença, mimam-nos, ajudam-nos a sentirmo-nos 

reconhecidos, e portanto, contribuem para aumentar as nossas: auto-estima, 

segurança, confiança e bem-estar.

Quanto maior for o “almofada de bem-estar” mais defendidos estaremos do 

stress, porque teremos uma grande reserva de neuroquímicos de emoções 

positivas que “amortecem” o que possa chegar menos bom.

Foi demonstrado cientificamente, através de um estudo da Universidade de 

Harvard que seguiu as mesmas pessoas durante várias décadas, que o que 

confere mais saúde e maior longevidade, e também mais sucesso pessoal e profissional, é saber que se pode 

contar com as pessoas com quem vivemos!

6 - DURMA BEM
Sono insuficiente e tardio contribui para o aumento do stress.

Dormir é o nosso maior regenerador, a nossa grande descarga de tensões e a 

revitalização das funções cerebrais, para além de permitir catalogar e arquivar 

a informação do dia anterior, possibilitando iniciar o novo dia de cabeça 

arrumada e limpa. 

Durma o mais cedo possível e, no mínimo, 7 horas.

7 - COMA ALIMENTOS SAUDÁVEIS E BEBA ÁGUA
Por último mas não menos importante, o que você come transforma-se naqui-

lo que é o seu corpo! Uma alimentação saudável e natural fornecerá todos os 

nutrientes indispensáveis à produção dos neuroquímicos do bem-estar! 

Tal como não se fazem omeletes sem ovos, também não é possível ter e 

manter emoções e humor positivos sem os nutrientes que permitem o seu 

fabrico!

A alimentação saudável e diversificada permite reverter a inquietação, os 

deficits da atenção, a depressão e até os medos!

E, finalmente: BEBER ÁGUA PERMITE MELHORAR AS FUNÇÕES COGNITIVAS A MEMÓRIA E O SONO!

BEBER ÁGUA DE QUALIDADE: pura, viva, alcalina e com acção antioxidante, permite reverter a acidificação e a 

oxidação decorrentes do stress crónico, contribuindo para desacidificar e desoxidar o corpo, e todos os seus 

processos e funções, permitindo melhor o humor, as funções cognitivas e retardar o envelhecimento!
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