
ASP - Associação Portuguesa de Profissionais de Secretariado e Assessoria
Autoria: Maraia Isabel de Abreu, associada n.º 4
Revisão: Zita Ramos, associada n.º 100
2022

Caderno nº 8
Mens sana in corpore sano (1)
Longevidade vs burnout (2)

Apenas se te mantiveres ativo,
desejarás viver cem anos.

Provérbio japonês
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Introdução

O mundo tem sido brutalmente atingido, desde o início de 2020, pelo flagelo da 
pandemia da COVID-19.

A pandemia do Coronavírus tem transformado muitos aspetos da nossa vida, 
desde a rotina de trabalho até à relação com a família, amigos e com nós mesmos, 
tendo em conta o isolamento e o distanciamento social a que nos vimos obrigados.

Além de nos colocar numa situação diferente da que estávamos acostumados, a 
crise global também trouxe várias reflexões sobre consumo, saúde e qualidade de 
vida.

Dado o carácter inédito do distanciamento e isolamento sociais simultâneos de 
milhões de pessoas, o impacto da pandemia pode ser ainda muito maior do que 
foi admitido no início. Enfoque especial deve ser dado ao estado mental de todos 
e em particular aos profissionais de saúde e seus auxiliares, pela pressão, stresse 
exaustão que sentiram na pele durante tantos meses seguidos e com reflexo nas 
suas vidas pessoais.

A pandemia virou-nos mais para dentro. Não líamos tanto há muito, não víamos 
tantos filmes ou televisão há muito, não estávamos tanto tempo fechados com 
a família mais próxima. Nunca imaginamos que o teletrabalho fosse assim viável, 
nunca nos passou pela cabeça passar tantas horas à frente de écrans.

A vida ganhou um novo ritmo. Como era possível viver de forma tão diferente? 
Como é que o nosso corpo e a nossa mente se adaptariam? O que era realmente 
importante e essencial para viver bem?

A reflexão sobre o impacto da pandemia lembra que toda a gente precisa de se 
cuidar, por si e pelos outros, e que juntos somos mais fortes.

Viver bem, longe vida de, burnout…

E foi assim que comecei a escrever nalguns momentos de reflexão, pensando 
como poderemos chegar a velhos com qualidade de vida, sabendo equilibrar os 
desafios e os contratempos, conseguindo escapar ao burnout…

Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, 
mas o que melhor se adapta às mudanças.

Charles Darwin
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Longevidade

Dados de 2014 indicam que o Japão tem o maior índice de centenários de todo 
o mundo. Quatrocentos e cinquenta e dois centenários para cada milhão de 
habitantes. Qual será a razão?

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Japão é o país com a esperança 
média de vida mais elevada do mundo: homens 85 anos, mulheres 87,3. Devido ao 
clima e à dieta mediterrânica, Espanha segue o Japão: homens 79,5, mulheres 85.

Curiosamente, a província de Okinawa é a única província do Japão onde não há 
comboios pelo que os seus habitantes são obrigados a caminhar. Por outro lado, é 
a única província que conseguiu cumprir a recomendação do governo japonês de 
consumir menos de 10g de sal por dia. Talvez por isto seja a primeira das primeiras 
onde a esperança média de vida é mais alta.

Ter um propósito de vida bem definido, ter uma grande paixão, confere satisfação, 
felicidade, e dá significado à vida.

A biologia atual assegura que a capacidade de regeneração das nossas células 
dificilmente poderá ir além dos 120 anos.

Mens sana in corpore sano, mente ativa, corpo jovem

Para se manter jovem é essencial ter uma mente ativa, flexível, e capaz de continuar 
a aprender.

Uma mente jovem incentiva o indivíduo a procurar um estilo de vida saudável que 
retarde o envelhecimento.

Há uma incongruência entre o que nos faz bem e o que nos apetece 
fazer. Porque as pessoas, sobretudo as mais velhas, gostam de fazer 
as coisas como sempre fizeram. O problema é que quando o cérebro 
desenvolve rotinas muito marcadas já não precisa de pensar. Faz 
tudo automaticamente, com rapidez, eficácia e de uma forma mais 
rentável. Portanto, existe a tendência para nos agarrarmos às rotinas 
e a única forma de nos libertarmos delas é confrontando o cérebro 
com informação nova.

Shlomo Breznitz, neurocientista
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O presumível assassino da longevidade

O American Institute of Stress chegou à conclusão de que «a maioria dos problemas 
de saúde é causada pelo stress».

O stress potencia o envelhecimento celular porque altera os telómeros das células. 
Diante de uma situação inquietante, os telómeros ficam debilitados, afetando por 
sua vez a renovação celular na qual participam ativamente.

O stress é uma resposta natural do corpo, é uma reação útil para o organismo, pois 
possibilita a sobrevivência em condições adversas.

O corpo prepara-se para reagir rapidamente a um suposto perigo. Mas um stress 
prolongado no tempo é degenerativo já que um estado de alerta permanente 
afeta os neurónios associados à memória e produz uma inibição da secreção de 
algumas hormonas cuja carência pode causar depressão ou irritabilidade, insónia 
ou ansiedade.

É por isso que, apesar dos desafios serem positivos, para mantermos o corpo e 
a mente ativos, um stress excessivo e contínuo deve ser repensado para evitar o 
envelhecimento prematuro do corpo.

Muitos especialistas recomendam a prática da consciência plena ou mindfulness 
– estar atentos às nossas reações, mesmo que sejam rotineiras, para estarmos 
conscientes delas, concentrarmo-nos no AGORA e reduzirmos os pensamentos 
descontrolados.

O Professor Howard Friedman, da Universidade da Califórnia, conseguiu provar o 
lado positivo do stress controlado. Tal como o stress contínuo e excessivo é um 
reconhecido inimigo da longevidade e da saúde física e mental, um nível baixo de 
stress pode ser benéfico.

É muito importante ter uma vida ativa e saudável desde pequeno. Lutar contra o 
sedentarismo é fácil com algumas mudanças de rotina e um pouco de força de 
vontade, rejuvenescendo assim o corpo e a mente.

A magia do sono

Envelhecer é um processo natural, inerente ao corpo humano, que não se pode evitar. 
No entanto, os seus sintomas podem ser atenuados, inclusivamente retardados.
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Especialistas continuam a realizar investigações para perceber se, estimulando 
artificialmente a produção de melatonina, pode ajudar a retardar o envelhecimento.

Ao dormir produzimos melatonina, hormona produzida pela glândula pineal a partir 
da serotonina, influenciada pelos ciclos diurnos e noturnos e que contribui para o 
prolongamento da vida devido ao elevado poder antioxidante.

Atitudes pessoais contra o envelhecimento

A mente tem um poder decisivo sobre o corpo e sobre a sua velocidade de enve-
lhecimento.

A maioria dos médicos concorda que o segredo da juventude do corpo está em 
manter uma mente jovem e ativa e em adotar uma atitude de desafio perante as 
dificuldades que poderemos encontrar ao longo da vida.

Um estudo da Universidade de Yeshiva determinou que as pessoas que vivem mais 
anos têm em comum duas atitudes determinantes: o positivismo e uma elevada 
expressividade emocional. Aqueles que aceitamos desafios com uma atitude 
positiva e são capazes de gerir as emoções dão um grande passo para assegurar 
a passagem à longevidade, pois reduzem assim os níveis de ansiedade e stress, 
estabilizando o comportamento.

As pessoas que se mantêm física e mentalmente ativas têm geralmente uma 
velhice mais suave e agradável, com um organismo mais preparado para combater 
doenças e enfermidades.

O perfil comum dos centenários e supercentenários, homens ou mulheres, é que 
viveram uma vida plena, difícil em certas ocasiões, mas que souberam enfrentá-la 
com uma atitude positiva, sem se deixarem vencer pelos obstáculos.

Um poema

O professor Roberto Abadie Soriano passou a vida a dar aulas e a escrever livros 
de leitura oficial no Uruguai. Aos 92 anos, resumiu assim os segredos para ter uma 
vida longa:

Vida saudável e organizada
Comida sempre moderada
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Não abusar dos medicamentos
Esforçar-se em todos os momentos
Não mudar por nada
Exercício e diversão
Fugir da inquietação
Pouca clausura, muito cuidado
E ter sempre uma ocupação.

Frases de supercentenários

Supercentenário é um termo criado na década de 1970 pelo editor do Livro Guiness 
dos Recordes, Norris McWhirter, e designa os seres humanos que conseguem 
alcançar e ultrapassar os 110 anos de idade.(3)

	Coma e durma e viverá muito tempo. É preciso aprender a relaxar.
Misao Okawa, japonesa de 117 anos que, quando lhe perguntaram o segredo da 
sua longa vida respondeu com um sorriso «também faço a mesma pergunta», 
demonstrando sempre uma grande vontade de viver.

	A única coisa que fiz foi não comer carne durante a vida.
Maria Caporiçça, nascida no Equador e que morreu com pneumonia aos 116 
anos. Uma das suas paixões era a dança e também gostava de artesanato.

	Vejo pouco, ouço mal e não sinto nada, mas está tudo bem.
Jeanne Calment, francesa que faleceu com 122 anos. Andou de bicicleta até 
aos 100 anos, viveu na sua própria habitação até aos 110 indo de seguida para 
uma casa de repouso, deixou de fumar aos 120 porque sentia dificuldades em 
levar o cigarro à boca devido às cataratas.

	Se mantivermos a cabeça e o corpo ocupados, estaremos cá muito tempo.
Walter Breuning, americano com 114 anos. Fazia duas refeições por dia, gostava 
de ajudar os outros e não tinha medo da morte, tinha feito um acordo com 
Deus, segundo o qual se não melhorasse, seria hora de partir.

	Simplesmente não morri antes.
Alexander Imich, nasceu na Polónia e faleceu nos EUA com 111 anos. Foi químico 
e parapsicólogo.
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Aprender, aprender, aprender

Podemos tornar-nos velhos e trémulos, podemos ficar acordados 
durante a noite a ouvir a desordem nas nossas veias, podemos 
perder o nosso único amor, podemos ver o mundo à nossa volta, 
devastados por maníacos malvados, ou a nossa honra pisoteada 
na podridão das mentes desabridas. E nessa altura só nos resta 
uma coisa: aprender. Aprender por que razão o mundo se move 
e o que o faz mover. Essa é a única coisa que a mente nunca 
conseguirá esgotar, alienar, nem se deixar torturar por isso, nem 
temer, nem desconfiar, nem sonhar com pesar.

T. H. White, O rei que foi e um dia será

Sinto que tenho experiência suficiente para me juntar àqueles que 
colocam grandes questões. Há cerca de 10 anos, quando comecei a ler 
e a pensar mais sobre o que somos, de onde viemos e para onde vamos, 
surpreendi-me como pouco que perguntamos a nós mesmos.

Edward O. Wilson, 86 anos, naturalista e escritor

À medida que vamos envelhecendo, vamos vendo cada vez mais…
todos os dias vejo coisas novas. É por isso que continuo a pintar.

Ellworth Kelly, artista que morreu com 92 anos

A importância de encontrar um sentido para a existência, de forma a viver mais 
e melhor

Na logoterapia, o paciente permanece sentado, direito e por vezes tem de ouvir 
coisas que são muito desagradáveis de ouvir, como «Porque não se suicida?»

Na logoterapia, o paciente encontra motivos para viver, descobre conscientemente 
o significado da sua vida para conseguir enfrentar a neurose que o atormenta.

O ser humano não precisa de uma existência tranquila, mas de um desafio que o 
faça utilizar as suas capacidades e lutar.

A neurose de domingo surge quando, ao terminar as obrigações e a correria da 
semana, o indivíduo se apercebe do vazio que existe no seu interior.
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Encontrar o sentido da vida, como defende a logoterapia, dá ao ser humano razões 
para preencher esse vazio, viver por alguma coisa ou para alguma coisa. E o sentido 
da vida é diferente de pessoa para pessoa e pode alterar-se várias vezes ao longo 
dos anos.

A apreensão faz com que se realize aquilo que se teme, a atenção excessiva, ou 
hiperintenção, faz com que aquilo que se deseja não aconteça.

A postura que decidir adotar vai depender das suas decisões e não das suas 
condições. É necessário ousar olhar para dentro de nós para descobrirmos o nosso 
propósito vital.

Somos o que fazemos todos os dias.
A excelência não é um ato, mas um hábito.

Aristóteles

Fluir com a experiência

O estado de fluidez, flow, é o prazer, a alegria, a criatividade e o processo no qual 
estamos totalmente imersos na vida.

Fluidez é o estado em que se entra quando se está imerso numa atividade sem 
que nada mais importe. A experiência, por si só, é tão agradável que as pessoas 
continuam a fazê-lo, mesmo que isso signifique sacrificar outros aspetos da vida.

Sete condições para o flow

Para que haja fluidez numa atividade, é necessário que existam as seguintes condições:

1.  Saber o que fazer
2.  Saber como o fazer
3.  Saber como está a fazer bem
4.  Saber onde ir
5.  Ter desafios ambiciosos
6.  Utilizar os melhores recursos pessoais
7.  Libertar-se das distrações.

Caderno nº 8



ASP - Associação Portuguesa de Profissionais de Secretariado e Assessoria
Autoria: Maraia Isabel de Abreu, associada n.º 4
Revisão: Zita Ramos, associada n.º 100
2022

12

Para fluir, é importante escolher um desafio suficientemente difícil, mas não dema-
siado. O ideal é encontrar um meio-termo, algo que esteja de acordo com as nos-
sas competências, mas suficientemente acima delas para constituir um desafio.

Às vezes escrevo melhor do que aquilo que sei.
Ernest Hemingway

Para nos podermos concentrar durante muito tempo é essencial 
termos um desafio difícil à nossa frente.

BertrandRussell

É preciso fazer algo mais, alguma coisa que nos leve a sair da zona de conforto!

Ler é uma das atividades através da qual mais pessoas conseguem fluir todos os dias.

Para fluir é importante ter objetivos concretos e claros. Não ter um objetivo final é 
como entrar num barco com um mapa para navegar, mas sem saber para onde.

Uma pessoa feliz está demasiado satisfeita com o presente 
para pensar no futuro.

AlbertEinstein

Para fluir é importante concentrarmo-nos numa só tarefa.

Pensamos que conseguimos poupar tempo se fizermos várias coisas simultanea-
mente, mas as evidências científicas indicam o contrário. As pessoas que afirmam 
trabalhar melhor em multitarefa costumam ser as menos produtivas.

O nosso cérebro é capaz de filtrar milhões de bits de informação, mas só consegue 
processar algumas dezenas de bits por segundo em série. Concentrar-se numa só 
tarefa é provavelmente a condição mais importante para fluir, pelo que devemos 
estar num ambiente que não nos distraia e ter controlo sobre o que estamos a 
fazerem qualquer altura.

Concentrar-se numa só tarefa aumenta a probabilidade de fluir, aumenta a pro-
dutividade, aumenta a capacidade de reter informação, reduz as probabilidades 
de errar, assegura o controlo sobre a única atividade à qual estamos a prestar 
atenção, torna-nos mais atentos, desenvolve a criatividade.
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As novas tecnologias apenas são positivas se tivermos controlo sobre elas. Deixam 
de ser positivas a partir do momento em que nos controlam. Um estudo efetuado 
pela Universidade de Stanford explica que a nossa geração sofre da «epidemia 
da multitarefa». Fazer muitas coisas ao mesmo tempo diminui a produtividade em 
cerca de 60% e o nosso quociente de inteligência (QI) diminui mais de dez pontos.

São vantagens de fluir uma mente concentrada: apenas existir o presente, nada 
nos preocupar, as horas passando a voar, ter o sentimento de controlo, elevado 
nível de preparação, saber o que temos de fazer em cada momento, mente clara 
que elimina todos os obstáculos ao fluxo do pensamento, ambiente agradável livre 
de distrações. O ego desaparece. Não somos nós que controlamos a tarefa ou a 
atividade em que estamos imersos. É a tarefa que nos orienta.

Microfluidez: desfrutar das tarefas rotineiras

A nossa habilidade para converter uma tarefa rotineira num estado de microfluidez, 
em algo que possamos desfrutar, é essencial para sermos felizes já que todos 
temos rotinas.

Férias instantâneas: a porta da meditação

O treino da mente pode ajudar-nos a fluir rapidamente já que a meditação consiste 
em exercitar os músculos do cérebro.

Existem muitos tipos de meditação, mas o fator comum a todos é o objetivo: 
acalmar a mente, analisar pensamentos e emoções, concentrar a atenção num 
único objeto de meditação. Se nos concentrarmos apenas no ar que entra e sai das 
nossas narinas, conseguimos parar a torrente de pensamentos e clarificar o nosso 
horizonte mental.

Para ensinarmos a nossa mente a fluir com facilidade, a prática da meditação 
é um método excelente. A mente é um emaranhado constante de pensamentos, 
ideias e emoções. Mesmo que se consiga apenas parar a «centrifugadora» por uns 
segundos, notaremos um descanso imediato e uma nova clareza. Dizem alguns 
especialistas que temos cerca de sessenta mil pensamentos diariamente. Todos 
temos um spa (saúde pela água) na nossa mente, capaz de nos levar para umas 
férias instantâneas. Trata-se apenas de saber como lá chegar, algo que qualquer 
pessoa, através da prática, consegue fazer.
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Uma vida em comunidade

A comida não prolonga a vida. O segredo está em sorrir e saber gozar a vida. 
Segredos da longevidade, revelados por centenários:

1. Não ter preocupações – manter o coração aberto, sem deixar que envelheça, 
abri-lo a toda a gente com um sorriso no rosto. Assim, todos vão querer estar 
consigo. A melhor maneira de não ficar angustiado é sair de casa! Ir à rua, 
tratar do jardim, visitar amigos. Estarmos juntos e divertirmo-nos é o mais 
importante de tudo.

2. Boas rotinas – planto e cozinho os meus legumes. O segredo para não se 
deixar aturdir com a idade está nos dedos. Se continuar a mexer os dedos 
para trabalhar, chegará aos cem anos. Trabalhar. Se não trabalharmos, o 
corpo estraga-se. Faço exercícios todos os dias e dou um pequeno passeio 
todas as manhãs. Uma vida longa só depende de três coisas: exercício para a 
saúde, comer bem e passar tempo com outras pessoas.

3. Cultivar as amizades todos os dias - estar com amigos é o mais importante. 
Aqui é essencial reunirmo-nos e conversarmos. Tenho sempre em mente o 
próximo dia em que nos vamos encontrar. É o que mais gosto de fazer na vida. 
O meu passatempo principal é encontrar-me com vizinhos e amigos. Falar 
todos os dias com as pessoas de quem gosta é o segredo para uma vida 
longa. Reunirmo-nos com toda a gente e andarmos de um lado para o outro 
é o segredo de uma vida longa.

4. Viver sem pressa – o meu segredo para uma vida longa é dizer sempre a mim 
mesmo «devagar» ou «com calma». Sem pressa, vivemos muito mais tempo. 
Fazer muitas coisas todos os dias. Devemos estar sempre ocupados, mas 
fazer apenas uma coisa de cada vez, sem nos sobrecarregarmos. O segredo 
para uma vida longa é dormir cedo, acordar cedo e dar um passeio. Viver 
com calma e desfrutar das coisas, conviver com os amigos. Primavera, verão, 
outono, inverno… desfrutar de todas as estações com ânimo.

5. Otimismo – todos os dias digo a mim mesmo: hoje vai ser um dia com saúde e 
energia. E vou aproveitá-lo ao máximo. Tenho 98 anos, mas ainda me considero 
jovem. Tenho ainda muitas coisas por fazer. O melhor da vida é cantar e dançar. 
Faço voluntariado na aldeia para retribuir um pouco de tudo o que me têm 
dado. Ajudo, por exemplo, amigos e amigas a deslocarem-se até ao hospital 
com o meu carro. Não há qualquer segredo. O truque é simplesmente viver.
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O que comem e bebem as pessoas mais velhas do mundo

Depois de estudarem durante 25 anos a alimentação e onde vivem as pessoas 
mais velhas do mundo, os investigadores chegaram às seguintes conclusões:

	Ingerem grande variedade de alimentos, especialmente de origem vegetal

	Comem no mínimo cinco pratos de legumes ou fruta por dia

	Os cereais são a base da dieta

	Só consomem açúcar de forma indireta e quando o fazem é açúcar de cana-
de-açúcar

	Comem peixe três vezes por semana

	Comem carne uma ou duas vezes por semana

	Param de comer quando estão quase cheios, devendo ficar sempre com um 
pouco de fome quando terminam a refeição.

Então, comer menos prolonga a vida?

Sem chegarmos aos limites da mal nutrição, ingerir menos calorias do que aquelas 
que o nosso corpo pede parece ser um otimizador da longevidade. O segredo para 
ser saudável é consumir poucas calorias e comer muitos alimentos com elevado 
valor nutritivo.

A restrição calórica é uma das técnicas mais eficazes para prolongar o tempo de 
vida. Uma alternativa é jejuar um ou dois dias por semana. O jejum ajuda o sistema 
digestivo a descansar e a purificar-se.

Antioxidantes naturais

Os antioxidantes são moléculas que retardam a oxidação das células e neutralizam 
os radicais livres que as danificam, provocando o envelhecimento do corpo, como 
o tofu, atum, cenouras, couves, cebola, rebentos de soja, pepino, batata-doce, 
pimento, chá verde, chá de jasmim e chá branco.
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Os benefícios antioxidantes do chá verde são o controlo do colesterol, diminuição 
de níveis de açúcar no sangue, regula o fluxo sanguíneo, protege contra gripe 
graças à vitamina C, faz bem aos ossos pelo elevado teor de fluoretos, protege 
contra algumas infeções bacterianas, protege contra a radiação solar, tem efeitos 
depurativos e diuréticos.

O chá de jasmim reduz o risco de ataques cardíacos, fortalece o sistema imuno-
lógico, ajuda a aliviar o stresse reduz os níveis de colesterol.

O chá branco, com uma quantidade superior de polifenóis, pode ser ainda mais 
eficaz contra o envelhecimento. É considerado o produto natural com maior poder 
antioxidante. Uma infusão de chá branco equivale a tomar cerca de 12 copos de 
sumo de laranja natural.

Em suma, beber chá verde ou branco todos os dias diminui a quantidade de radicais 
livres, ajudando-nos a mantermo-nos jovens durante mais tempo.

Qualquer tipo de citrino – toranja, laranja, limão – contém flavonoide com um 
elevado poder antioxidante, protegendo-nos contra a arteriosclerose, cancro, 
diabetes tipo 2 e obesidade.

O cânone dos antioxidantes para ocidentais

Em 2010, o Daily Mirror publicou uma lista de alimentos recomendados pelos espe-
cialistas para retardar o envelhecimento:

	Hortaliça – pela elevada concentração de água e sais minerais, para além das 
fibras

	Peixe gordo – pelo elevado teor de antioxidantes existentes na sua gordura, como 
salmão, cavala, atum e sardinha

	Frutas – são uma grande fonte de vitaminas e ajudam a eliminar toxinas, como 
citrinos, morangos e damascos

	Bagas – têm uma grande quantidade de fitoquímicos antioxidantes, como os 
mirtilos

	Frutos secos – têm antioxidantes e vitaminas e são fontes de energia
	Cereais – são fontes de energia e contém minerais, como a aveia e o trigo
	Azeite – pelo efeito oxidante que se reflete especialmente na pele
	Vinho tinto – pela elevada capacidade antioxidante e vasodilatador.

Movimentar-se lentamente é viver mais
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Estudos realizados indicam que as pessoas que vivem mais tempo não são as 
que praticam desporto, mas as que se movimentam mais, por exemplo, as que 
caminham ou fazem jardinagem. O importante é não parar de se movimentar. O 
metabolismo diminui cerca de 90% depois de estarmos sentados trinta minutos, o 
colesterol bom diminui cerca de 20% depois de duas horas sentados.

As doutrinas orientais para equilibrar alma, corpo e mente estão atualmente em 
voga no ocidente, mas nos países de origem já são utilizados em benefício da 
saúde há milénios. Com o aval da ciência, o Ioga, o Tai Chi ou Qigong procuram 
criar harmonia entre o corpo e a mente para que se consiga enfrentar a vida com 
integridade, alegria e serenidade. São considerados elixires da juventude.

Praticar uma disciplina oriental ajuda a prolongar a vida como demonstram os 
centenários japoneses:

	Radio tasio – exercícios focalizados em alongamentos e na mobilidade das ar-
ticulações.

	Ioga – principais objetivos é a aproximação à nossa natureza humana, a purifi-
cação mental e física, a aproximação ao divino, havendo vários estilos de ioga 
consoante o objetivo específico a alcançar.

	Tai Chi – é uma arte marcial chinesa que inicialmente procurava o autoaperfei-
çoamento e se foi transformando para promover a saúde e a paz interior, haven-
do também vários estilos de Tai Chi. Qualquer estilo tem como objetivo controlar 
o movimento com serenidade, superar a força com delicadeza, mover-se de-
pois, mas chegar primeiro, conhecer-se a si mesmo e ao adversário.

	Qigong – o objetivo é trabalhar com a energia vital do organismo, melhorando o 
bem-estar mental e a saúde física. Alguns dos benefícios do Qigong são altera-
ções das ondas cerebrais, equilíbrio das hormonas sexuais, diminuição dos ca-
sos de mortalidade por enfarte, melhoria da pressão sanguínea em hipertensos, 
fortalecimento da densidade óssea, melhoria da circulação sanguínea, abran-
damento dos sintomas associados à senilidade, maior eficácia e equilíbrio entre 
as diversas funções do corpo, aumento da irrigação cerebral e da comunicação 
mente/corpo, fortalecimento da função cardíaca, diminuição dos efeitos secun-
dários dos tratamentos contra o cancro.

	Shistsu – concentra-se no trabalho da energia por intermédio da pressão dos 
polegares e palmas das mãos.
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Como enfrentar os problemas e as mudanças da vida sem envelhecer devido ao 
stress e à ansiedade

Resiliência é o conceito que se popularizou na psicologia das últimas décadas.

Se caíres sete vezes, levanta-te oito.
Provérbio japonês

A resiliência não é apenas a capacidade de ser persistente e de continuar a 
lutar. É também uma atitude a desenvolver para nos mantermos focados no que 
é verdadeiramente importante na vida e não no que é urgente. É a capacidade 
que temos para lidar com as adversidades. A força provém da flexibilidade, da 
capacidade de se adaptar às mudanças e às fatalidades.

Resiliência emocional

A resiliência emocional é uma das competências mais importantes para a nossa 
vida, que nos ajuda a lidar de maneira mais construtiva com desafios e emoções, 
assim conseguindo levar uma vida mais leve e com menos conflitos, uma 
capacidade importante para superar adversidade separa, em vez de controlar 
sentimentos, permitir um novo tipo de convivência consigo próprio.

A resiliência emocional não é um traço de personalidade, cada um pode e deve 
desenvolvê-la, o que permitirá trabalhar de maneira mais leve, mas produtiva. A 
flexibilidade é importante, as emoções não devem ser deixadas de lado.

Aprender a lidar com as próprias emoções e a adaptar-se a diferentes cenários é 
a chave para superar as adversidades da vida.

A resiliência emocional é a qualidade de olhar de maneira mais generosa para as 
próprias emoções e reconhecê-las de forma saudável. Um grande desafio para 
este milénio. A eclosão da pandemia do novo coronavírus o comprova. Lidar com 
o isolamento social, por exemplo, veio aumentar o registo de emoções negativas, 
como a ansiedade, a angústia, o stress, a tristeza, o luto.

Mas a capacidade de se adaptar às mudanças, superar desafios e conseguir lidar 
e ultrapassar situações adversas não é exclusiva da vida pessoal.
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A resiliência emocional no trabalho tem sido vista cada vez mais como um atributo 
indispensável para qualquer profissional que deseja ser bem-sucedido na sua 
carreira, precisando de se reinventar e de se adaptar constantemente para superar 
os desafios no mundo corporativo.

O profissional com resiliência emocional tende a ser mais proativo e a trabalhar de 
forma mais eficiente para encontrar soluções, sendo empático e flexível.

É fundamental estar consciente do que podemos e não podemos controlar. O 
homem não é afetado pelos acontecimentos, mas pela forma como os encara.

O agora e a inconstância das coisas

Uma das formas de cultivar a resiliência é saberem que tempos vivemos. A única 
coisa que existe e está sob o nosso controlo é o presente. Não nos devemos preocupar 
como passado nem com o futuro. Estamos aqui e agora, o único momento em que 
estamos vivos é o momento presente.

Todas as coisas humanas têm uma 
vida curta e perecível.

Séneca

Temos de aprender a apreciar a beleza da natureza perecível, inconstante e 
imperfeita de tudo o que nos rodeia.

Temos de aprender a concentrarmo-nos no presente e gozarmos cada momento 
único que a vida nos dá. Aprender a apreciar a beleza da imperfeição é uma 
oportunidade de crescimento.

Antifragilidade, para além da resiliência

Como poderemos ser mais antifrágeis?
1º passo:

acrescentar redundâncias à nossa vida; ter algumas alternativas para 
ganhar um salário, pois assim sentir-se-á mais seguro, será antifrágil; 
cultivar várias e boas amizade se uma vida rica em relacionamentos pois 
assim haverá maior facilidade em ultrapassar um desgosto, será antifrágil.
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2ºpasso:
jogar na defensiva em certas áreas e correr pequenos riscos noutras; o 
segredo para ser antifrágil é correr pequenos riscos para poder alcançar 
grandes benefícios, sem se expor a grandes perigos.

3ºpasso:
eliminar as coisas que nos tornam frágeis;
quando fazemos uma lista de resoluções para o novo ano, damos bastante 
importância aos novos desafios que devemos acrescentar à nossa vida. É 
bom, mas os objetivos de «eliminação» têm um impacto ainda maior, como 
por exemplo parar de comer snacks, diminuir os doces, não conviver com 
pessoas tóxicas.

A vida é pura imperfeição e ao longo do tempo mostra-nos que tudo é 
efémero.

Neste momento, a única coisa que existe aqui é a minha 
vida e a tua vida.

A felicidade é sempre uma escolha do teu coração.

A partir do momento em que atribui um significado à sua vida, a tarefa mais rotineira 
transformar-se-á num fluir feliz.

Burnout

Artigos recentes despertaram-me, no entanto, a vontade de refletir sobre o que 
tanto tem abalado a tranquilidade e o bem-estar das pessoas, independentemente 
da faixa etária ou género. E cada vez mais se ouve falar de burnout.

O conceito existe há anos, mas a ciência começou a referir-se a burnout nos anos 
setenta. Só em 2019 a Organização Mundial da Saúde definiu o problema como 
«um fenómeno ocupacional» e não uma doença por não possuir um conjunto de 
sintomas facilmente identificáveis.

Se já então se falava em burnout, é previsível que o stress e a exaustão emocional 
estejam agora a níveis mais elevados.

Como refere Cristina Queiroz, especialista em stress e burnout, na Faculdade 
de Psicologia da Universidade do Porto, debate-se se burnout é uma forma de 
depressão. Trata-se de um processo longo de erosão dos recursos pessoais face 
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às exigências crónicas do trabalho. Frequentemente, quando o burnout se revela, já 
há sintomas de depressão.

Dantes, o conceito era visto como a síndrome dos fracos que não conseguiam 
adaptar-se às exigências. O panorama tem mudado, mas a pandemia veio agravar 
o problema.

Cada estudo usa metodologias diferentes, mas os números ficarão sempre abaixo 
da realidade pois quem já está psicologicamente afetado não tem disponibilidade 
mental para participar.

Vivemos um stress intenso crónico, um stress típico de situações traumáticas que 
obriga a ir buscar recursos pessoais não sabemos bem onde.

João Maroco, professor no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais 
e da Vida(ISPA), afirma que em Portugal a preocupação com o burnout depende 
da área. A profissão médica continua a ser das mais valorizadas a nível social e 
esse facto ajuda a promover a crença na utilidade das funções e uma elevada 
realização profissional. Este cenário muda com outras profissões como professores 
ou polícias pois, nestas classes, não só as condições de trabalho são deficitárias, 
como também a valorização social e política da profissão é muito reduzida.

A Síndrome de Burnout pode ter três etapas de evolução – exaustão emocional, 
despersonalização/desumanização, baixa realização profissional – com sete tipos 
de sinais de stress crónico – problemas físicos, emocionais, cognitivos, comporta-
mentais, sociais, existenciais e laborais.

Segundo dados de 2016 da Associação de Psicologia da Saúde Ocupacional, 17,3% 
dos trabalhadores portugueses estão em burnout. Em 2008, eram 9%, em 2013 
eram 15%. O número cresce assustadoramente. Mais de 87% dos trabalhadores 
portugueses não se sentem recompensados na sua atividade profissional, cerca 
de 86% relatam situações de stress no trabalho.

A falta de reconhecimento e de condições promovem naturalmente a exaustão, a 
descrença e a ineficácia profissional, sendo estas as três componentes do burnout.

Conclusões

Resumindo, poderemos talvez chegar às leis para a longevidade:
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1. Mantenha-se sempre ativo, nunca se reforme.
Quem abandona as coisas que ama e sabe fazer, perde o sentido da vida. É 
importante continuar a fazer coisas que tenham valor, a avançar, a proporcionar 
beleza ou utilidade aos outros.

2. Faça com calma.
A pressa é inversamente proporcional à qualidade de vida. Quando deixamos 
para trás as urgências, o tempo e a vida ganham um novo significado.

3. Não coma até ficar cheio.
Também na alimentação, para termos uma vida longa, «menos é mais».

4. Rodeie-se de bons amigos.
São o melhor remédio para esquecer preocupações com uma boa conversa.

5. Fique em forma para o seu próximo aniversário.
A água move-se, flui fresca e não para de correr. Da mesma forma, o seu veículo 
para a vida necessita de alguma manutenção diária para que possa durar por 
muitos anos. Além disso, o exercício segrega as hormonas da felicidade.

6. Sorria.
Uma atitude amistosa ajuda a fazer amigos e relaxa-nos.

7. Contacte com a natureza.
Todos fomos feitos para nos fundirmos com a natureza. Precisamos de voltar a 
ela regularmente para recarregar as baterias da alma.

8. Agradeça.
Aos seus antepassados, à natureza que lhe dá ar e alimento, aos companheiros 
de vida, a tudo o que ilumina o seu dia e fá-lo sentir-se feliz por estar vivo.

9. Viva o momento.
Pare de se lamentar pelo passado e de temer o futuro. Tudo o que tem é o dia 
de hoje.

10. Siga a sua razão de existir.
Dentro de si há uma paixão, um talento único que dá sentido aos seus dias e 
incentiva-o a dar o melhor de si mesmo até ao fim.
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Eis alguns segredos simples para ter uma vida longa, feliz e com um propósito.

Em Portugal também se começa a tentar pensar cedo em longevidade, como se leu 
num artigo do Expresso de 23 de setembro de 2022, do qual retirei alguns extratos.

«A saúde é muito mais do que tratamento e cuidados no momento da doença. 
A frase parece simplista mas levanta questões complexas: com uma população 
cada vez mais envelhecida, não tenhamos dúvidas de que a longevidade coloca 
sérios desafios ao País e à sociedade.»

«A má alimentação, tabaco, álcool, excesso de peso e o sedentarismo estão na 
origem de um número considerável de doenças em Portugal.»

«E se hoje é expectável que os homens possam viver livres de doença até aos 
73 anos, nas mulheres este número fica-se pelos 72. A verdade é que um quinto 
das mortes em Portugal são prematuras, segundo dados da Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. É cada vez mais importante apostar em políticas de prevenção 
e começar a pensar cedo na velhice.»

« Como defendem os médicos, a saúde deve ser, principalmente, uma preocupação 
individual. Estar atento aos sinais e adotar comportamentos de prevenção. 
Nada disto parece novo, mas não será demais lembrar como o exercício físico, 
a alimentação, a redução do stress, ter uma vida social e objetivos, são fatores 
que influenciam a nossa longevidade. Até porque, se os avanços na medicina nos 
permitem viver cada vez mais anos, também é verdade que, em Portugal, esses 
anos extra são vividos com grande carga de doença. Há um indicador que nos 
permite tirar conclusões: no nosso País, a esperança de vida saudável – depois 
dos 65 – é apenas de 7 anos, enquanto a média europeia se situa nos 10, existindo 
países que chegam aos 12.»

«Vivemos tempos pós-pandemia e os números da mortalidade já estão a aumentar. 
Apenas um exemplo: em julho do ano passado morreram 8.815 pessoas, enquanto 
no mesmo mês deste ano a mortalidade atingiu 10.736 portugueses.»

«Especialistas em demografia e saúde referem que é imperativa uma intervenção 
do Estado na promoção e prevenção, a pensar na longevidade. O Governo por-
tuguês elaborou um documento intitulado Estratégia Nacional para o Envelheci-
mento Saudável 2017-2025 mas o principal trabalho tem sido desenvolvido pelas 
autarquias, sobretudo ao nível dos cuidados domiciliários.»
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Notas:

(1)
Mens sana incorpore sano (uma mente sã num corpo são) é uma citação latina, 
derivada da Sátira X do poeta romano Juvenal. No contexto, a frase é parte da 
resposta do autor à questão sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida 
(tradução livre):

Deve-se pedir em oração que a mente seja sã num corpo são.
Peça uma alma corajosa que careça do temor da morte, 
que ponha a longevidade em último lugar entre as bênçãos da natureza, 
que suporte qualquer tipo de labores,
desconheça aira, nada cobice e creia mais 
nos labores selvagens de Hércules do que  
nas satisfações, nos banquetes e camas de plumas de um rei oriental. 
Revelarei aquilo que podes dar a ti próprio; 
certamente, o único caminho de uma vida tranquila passa pela virtude.

(2)
Burnout – A Síndrome de Burnout é caraterizada por um estado de exaustão exces-
siva física, emocional e mental, muito comum em profissionais que têm que lidar 
com pressão e responsabilidades constantes.

(3)
Curiosamente, a minha avó paterna, Maria de Jesus, natural de Ourém, entrou para 
o Livro Guiness dos Recordes. Nasceu a 10 de setembro de 1893 e faleceu a 2 de 
janeiro de 2008, portanto com 114 anos. Era analfabeta, mulher do campo, sempre 
quis manter-se ativa fisicamente «para poder ser independente», como gostava de 
dizer a sorrir. Por isso, fazia em casa alguns exercícios físicos que tinha aprendido 
pela televisão e dava caminhadas na aldeia onde morava, aldeia do Corujo que 
pertence a Tomar. Comia sempre sopa de legumes não passados, raramente 
comia carne, preferia peixe cozido ou grelhado com legumes e a fruta preferida 
era citrinos. Dizia que não precisava de medicamentos, apenas suportando o 
comprimido para a tensão arterial… Tinha grande sentido de humor e era muito 
resiliente.
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