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Os Hormônios do sono



ESTRESSE E SAÚDE MENTAL

 Em 1936 o fisiologista canadense Hans Selye
introduziu o termo “stress” no campo da saúde 
como  resposta geral e inespecífica do organismo 
a uma situação estressante.



FATORES ESTRESSORES

 Acontecimentos vitais - Eventos traumáticos
 Situações diárias
 Estado de tensão crônica





RESPOSTA COGNITIVA AO ESTRESSE

O indivíduo filtra e processa a informação.
Avalia os estímulos como relevantes, agradáveis, 
aterrorizantes.

Esta avaliação determina a forma como o indivíduo 
será afetado pelo estresse e as diferentes respostas à 
situação estressora.

Os recursos comportamentais e fisiológicos a serem 
mobilizados dependem das escolhas diante da 
avaliação.



RESPOSTA COGNITIVA - Níveis de Avaliação

1. Avaliação automática do potencial de ameaça. Se  
percebida como ameaçadora ativa resposta de 
defesa. Se não, prepara-se para recolher mais 
informações. 
2. Avaliação de acordo com a história pessoal, 
aprendizado e experiências prévias. 
3. Avaliação das capacidades e recursos de 
enfrentamento.
4. Organização da ação e elaboração de respostas às 
demandas percebidas: 1. arriscar uma resposta 
específica 2. suportar passivamente reavaliando a 
situação estressora. 



RESPOSTA LUTA OU FUGA

Ansiedade,  medo e  estresse: 
Raízes nas reações de defesa 
dos animais,
perigos diante 
do meio ambiente



RESPOSTA FISIOLÓGICA AO ESTRESSE

Situações semelhantes àquelas nas quais o indivíduo viveu 
um perigo real em outro momento: 
Sistema septo-hipocampal e Amígdala.



PERCEPÇÃO E MEMÓRIA

O hipocampo e a amígdala ao longo da vida recebem 
informações dos diferentes sistemas sensoriais, 
criando uma representação do mundo exterior.











STRESS, PERCEPÇÃO E MEMÓRIA

Numa situação de estresse, 
as estruturas cerebrais 
comparam a síntese dos 
dados sensoriais, e fazem  
predições  levando em conta 
as memórias armazenadas 
nos diversos locais do 
Sistema Nervoso Central.  Os planos de ação são 

gerados pelo córtex 
pré-frontal



RESPOSTA FISIOLÓGICA AO ESTRESSE

Quando é detectada uma discrepância entre o 
esperado e o que ocorreu diante do fator 
estressante, o sistema septo-hipocampal passa a 
funcionar na modalidade controle, gerando inibição 
do comportamento, aumento do nível de vigilância, 
dirige a atenção do indivíduo para possíveis fontes de 
perigo - comportamento de avaliação de risco. 
Imobilidade tensa - congelamento - inibição 
comportamental defensiva. 



RESPOSTA AO ESTRESSE

Ativa Programação de 
luta e fuga, 
semelhante aos 
ataques de pânico. 

O hipotálamo produz 
estímulo neuroquímico que 
ativa as manifestações 
comportamentais, 
hormonais e 
neurovegetativas das 
reações de defesa.



Eixo hipotálamo-
Hipófise 

Estresse e Cortisol



NEUROQUÍMICA DO ESTRESSE E ANSIEDADE

Noradrenalina, dopamina, serotonina.
Aminoácidos: ácido gama-aminobutírico (GABA), a glicina e o 
glutamato.
Peptídeos: fator de liberação de corticotropina (CRF), o 
hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e a colecisticinina
(CCK).
Esteróides: corticosterona (Cortisol).



RESPOSTA AGUDA AO ESTRESSE

Aumento de noradrenalina na fenda sináptica



CORTISOL

Auxilia o organismo a controlar o stress
Manter os níveis de açúcar no sangue constantes

Reduzir a inflamação
Contribuir para a manutenção da pressão arterial

Contribuir para o funcionamento do sistema imunológico
Presente no organismo em níveis mais elevados no 

período da manhã, e mais baixo à noite. 
Tem sido chamado de "hormônio do stress", porque 

também é secretada em níveis mais elevados 
na resposta ao stress.

PORÉM QUANDO ALTERADO NA PRODUÇÃO E 
LIBERAÇÃO POR FATORES DE ESTRESSE

GERA PREJUIZOS...



AÇÃO NEUROENDÓCRINA DO ESTRESSE

Efeitos: 
Aumento da pressão arterial
Aceleração do ritmo cardíaco
Estimulação dos músculos pra luta-fuga
Aumento triglicerídeos e colesterol
Diminuição do fluxo sangüíneo nos rins, no trato 
gastrointestinal e na pele. 

Maior risco de hipertensão, formação de trombos, de 
angina do peito, arritmias, etc



CASCATA DO ESTRESSE 

Sistema de Alarme:
Locus ceruleus
Estímulos ameaçadores, 
produzem reação 
comportamental 
cardiovascular
característica de medo. 
Atenção Hiperativada.
Preparação do 
organismo 
para emergência.
PÂNICO
TEPT



SISTEMA DE ALARME 



O que é  SEQUESTRO EMOCIONAL ?

 Rota de emergência
 Instinto de sobrevivência
 Imprecisão,irracionalidade

Daniel Goleman: Episódios de alta emotividade
que impedem a capacidade de pensar com clareza. 

Desencadeia emoções rápidas e impulsivas.



SINSTEMA LÍMBICO - SEQUESTRO EMOCIONAL 





Índices de Ansiedade e Depressão

2017 - Segundo a OMS 
o Brasil está entre os 
países com maior índice 
de pessoas com 
transtornos de humor: 
Ansiedade 9,3% 
Depressão com 5,8%.

“Brasil lidera índices de ansiedade e 

depressão durante pandemia, aponta 

levantamento”...

Universidade Ohio EUA 



Modulando a AMIGDALA CEREBRAL 

Os sinais de perigo 
estimulam o sistema de 
defesa através da 
amígdala.

As respostas mediadas pela serotonina são mais adaptativas: 
Diante de perigo potencial inibe comportamentos de luta e 
fuga possibilitando estratégias mais adequadas, como 
exploração cautelosa e inibição comportamental.



Serotonina, o hormônio da felicidade

1984 a serotonina  5-hidroxitriptamina (5-HT), foi
identificada no SNC.
A serotonina atua no SNC estimulando alguns
neurônios e inibindo outros.
Presente no mesencéfalo, intestino (90%) e 
plaquetas

Melatonina



SEROTONINA MECANISMO DE AÇÃO



SEROTONINA INTESTINO CÉREBRO 

Microbiota 
Intestinal



Hipócrates, 400 a.C., 

Todas as doenças começam do 
intestino
Que o seu alimento seja o seu 
remédio, que o seu remédio seja 
o seu alimento



ESTRESSE, SONO E 
IMUNIDADE

Pesquisas indicam que, 
pessoas que dormem 
menos de 5 horas estão 5 
vezes mais propensas a 
desenvolver problemas 
como resfriados e gripes. 

E quem dorme de seis a 
sete horas tem de 3 a 4 
vezes mais chances de 
desenvolver tais 
problemas, em relação a 
quem dorme 8 horas



GH Hormônio 
do Crescimento
SONO E IMUNIDADE





SUPERANDO O ESTRESSE 

Martin Seligman: Univ. Pensilvânia. Treinamento da 
mente para o reforço de forças, virtudes e resiliência.
Foco em pensamentos e situações positivas mesmo 
em situações de estresse.

Gratidão, alegria, 
serenidade e 
esperança, tanto na 
vida pessoal quanto 
profissional.



EQUILÍBRIO:  PASSADO PRESENTE E FUTURO

Passado: Evocar memórias prazerosas, 

positivas, fortalecedoras. Perdão e 

ressignificação.

Presente: Viver experiências que envolvam 

motivação, engajamento e alto desempenho. 

Desfrutar o que está vivenciando.

Construir a realidade diária que permita 

encontrar prazer de forma mais seguida e 

duradoura.

entre passado, presente e futuro

Futuro:Expectativas positivas. Proposito e 



IDEAL PARA ALÉM DE SI MESMO

Manter o foco no comprometimento: social, afetivo ou 
profissional.

Sair da esfera individual (família, amigos e trabalho) para 
dedicar-se a causas maiores, além do seu próprio bem-estar.
Buscar algo que traga um sentimento de pertencimento, 
importância e valor para a sociedade

Enfrentar Desafios: situações que nos despertam interesse e 
potencializam valores:  Projeto, empreendimento, viagem, 
aprender idioma)



DOPAMINA E OCITOCINA

Generosidade gera uma sensação de 
bem-estar que ativa um circuito 
neuronal relacionado ao prazer e à 
recompensa, além de ativar 
neuroquímica da felicidade, como 
produção de dopamina e oxitocina;

Pessoas generosas costumam ter 
mais amigos, dormir melhor e 
enfrentar com mais sabedoria os 
obstáculos que a vida impõe.



NOVAS CONEXÕES NEURAIS

MEDITAÇÃO
&

ORAÇÃO



MEDITAÇÃO E AMIGDALA

Pesquisa: Richard Davidson, William James e Vilas
Professor de Psicologia e Psiquiatria da UW-Madison –
EUA.

Após um período de oito semanas, os participantes de
uma pesquisa viram e rotularam as fotos como
emocionalmente positivas, negativas ou neutras
enquanto passavam por uma tomografia cerebral por
ressonância magnética funcional.

Menor atividade na amígdala em resposta às imagens
negativas foi uma tendência geral entre os meditadores.



NEUROPLATICIDADE CEREBRAL 






