
O relaxamento pode ser realizado por qualquer pessoa

(sozinha ou acompanhada)  em qualquer local, de

preferência calmo, onde se sinta confortável. Esta deve

procurar manter os pensamentos positivos, tentando

eliminar os pensamentos negativos, de forma a sentir-se

melhor. Um exercício eficaz e simples na diminuição do

stress é  o controlo da respiração  que poderá ser

realizado de diferentes formas. 

 

Respiração profunda (abdominal):
Deverá colocar uma mão sobre o peito, a outra sobre o

estômago e inspirar profundamente. A mão no

estômago deve subir e o seu peito deverá parecer quase

imóvel. Em seguida, expire devagar pela boca,

contraindo os músculos abdominais até libertar todo o ar

e assim sucessivamente. Um exemplo para controlar a

respiração poderá ser: inspirar como se estivesse a

cheirar uma flor e, de seguida, expirar como se estivesse

a soprar uma vela.  

RESPIRAÇÃO E AUTOMASSAGEM

O relaxamento  é um estado emocional de bem-estar e de baixa tensão que se dá
quando o corpo e a mente estão livres de stress e ansiedade. Este pode ser

conseguido através da realização de exercícios, no hospital, em casa ou no trabalho, cujo

objetivo é a diminuição da contração muscular. Durante esta atividade, ocorrem diversos

mecanismos fisiológicos, onde a pressão arterial, a frequência cardíaca, o funcionamento

digestivo e os níveis hormonais retornam aos níveis normais. 

GESTÃO DO STRESS



 
 
Automassagem:
Exemplo de automassagem  
Vídeo 1
Vídeo 2
Vídeo 3
 
Música Relaxante:
Exemplo 1
Exemplo 2
Exemplo 3

Outro exercício possível de ser realizado

é a  automassagem, uma vez que

permite uma maior circulação sanguínea

na zona massajada e o alívio de tensão

e dor muscular. Esta pode ser realizada

em diversas áreas do corpo sendo a

zona do pescoço a área mais comum. 

 

 

 
 
Além destes exercícios, existem outras atividades que podem levar ao relaxamento, como ouvir
música ou sons que transmitam a sensação de paz e tranquilidade, como o som da chuva, do mar ou
da natureza. Pode também ser utilizada música instrumental, clássica ou qualquer uma outra que
promova sensações alegres, tranquilas e que induza a sensação de bem-estar, sem stress.

Aplicações:

https://www.tuasaude.com/automassagem-relaxante/
https://www.youtube.com/watch?v=JsHyx_qin7M
https://www.youtube.com/watch?v=e72Btv6-4Bg
https://www.youtube.com/watch?v=tl_EzCCg6co
https://www.youtube.com/watch?v=aM2NwKeFWCc
https://www.youtube.com/watch?v=sHrC2UQrfDk
https://www.youtube.com/watch?v=smZbpBsny9c
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.complitech.breathewell&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.calm.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mukundan.breathe_mindfulbreathingapp&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mmazzarolo.breathly&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.paced.breathing
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.stopbreathethink.app&hl=pt_PT

