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ESTRESSE -AUMENTO DE PESO -

DOENÇAS 

Toda vez que o nosso organismo está submetido 
a uma situação agressiva e conflitante, em que nosso bem-
estar e nossa sobrevivência harmônica estão ameaçados, 
quer seja por situações de perigo eminente ou situações 
emocionalmente desgastantes, entramos no mecanismo 
de estresse. Este mecanismo é necessário para nos ajudar 
a reagir e lidar com estas emergências que nos trazem 
ameaças ou mudanças, e que de alguma maneira 
interferem ou transtornam nosso cotidiano e nossa quietude. 
É claro, que diante das reações que são desencadeadas 
por nosso organismo em resposta ao estresse, ele é um 
mecanismo criado para ser utilizado apenas em situações 
agudas; quando permanece ativado indefinidamente, as 
conseqüências serão imprevisíveis, contudo sempre levando 
a doenças. 

Submetido ao estresse, o corpo reage liberando 
substâncias que vão desencadear aumento dos batimentos 
cardíacos e da pressão arterial. Há um maior enrijecimento da 
musculatura com tensão e contração muscular, a freqüência 
respiratória aumenta, as pupilas se dilatam, aumenta a 
produção de suor, a digestão fica paralisada e nós vamos 
necessitar de toda a energia disponível. Sabemos que 
nossa energia vem dos alimentos, entretanto, é claro que, 
diante deste quadro reacional, este não é o momento mais 
adequado para parar e calmamente comer. Por isso, as 
mesmas substâncias envolvidas nesse processo mobilizam 
nosso estoque de glicogênio que fica armazenado no fígado 
e nos músculos, de maneira estratégica, para ser utilizado 
justamente em situações desta magnitude. É obvio que o 
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desgaste ocasionado por toda esta confusão metabólica é 
tremendamente prejudicial, e não pode se estender por 
muito tempo, sob o risco de debilitar todo o nosso organismo, 
baixar nossa imunidade e nossas defesas, comprometendo 
nossa saúde. 

Todavia, nos dias de hoje, a vida tem nos 
proporcionado situações agressivas e emocionalmente 
conflitantes quase que de maneira contínua. Preocupações 
familiares, profissionais, afetivas, sociais, financeiras, além 
de vida urbana agitada, muitos afazeres com pouco tempo, 
nenhum lazer, perda da qualidade de vida e da auto estima. 
Isto é o moderno e incessante estresse. Situações que 
geram o contínuo estresse e, pior, situações em que a luta 
ou a fuga geralmente não são opções, onde a única opção 
é continuar vivenciando dia após dia estes mesmos 
problemas. É o estresse do cotidiano que desgasta e 
enfraquece o organismo, podendo levar não só à obesidade 
como também a graves doenças. Vamos aprender mais 
como isso acontece. 

Situações estressantes fazem nosso organismo 
liberar duas substâncias que, primariamente, são 
responsáveis por todo este mecanismo: a adrenalina e o 
cortisol. Elas são as responsáveis por desencadear todas 
aquelas situações vistas anteriormente e que são 
necessárias para nos preparar para a defesa, a luta ou a 
fuga. A adrenalina contrai nossos vasos sangüíneos, 
aumenta nossa pressão arterial e nossos batimentos 
cardíacos, dilatam as nossas pupilas, paralisa nossa 
digestão e outras funções do organismo, aumenta nossa 
freqüência respiratória, enrijece nossa massa muscular e 
faz nosso organismo necessitar de um aumento da 
demanda de energia, como vimos anteriormente. Já o 
cortisol, promove um aumento da concentração de glicose 
no sangue para fornecer energia, provocando uma maior 
produção do hormônio insulina. 

A insulina que é, como já visto exaustivamente, 
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o hormônio relacionado à produção de energia, e também 
o hormônio que promove o acúmulo de gorduras no nosso 
organismo, desencadeia o aumento de peso e o 
desenvolvimento do diabetes. Isto se não estiver bem 
modulada a sua liberação e, é claro, nestes momentos tudo 
fica descontrolado. Como vimos anteriormente, estas 
situações existiam para que o organismo estivesse em 
condições de reagir ao perigo eminente e, claro, não era a 
hora de comer e sim, de lutar ou correr, o que faria o 
indivíduo gastar as reservas de glicogênio (glicose) e das 
gorduras que estariam acumuladas. Aliás, nestas situações 
gastavam-se as poucas reservas existentes, que, sem 
reposição, só promoviam o emagrecimento. Contudo, hoje, 
o comum é vivermos em situações de estresse contínuo, 
associado a um excesso de alimentação com alto índice de 
glicose e gordura, o que impede nosso organismo de gastar 
as gorduras existentes já acumuladas, e ainda promove o 
acúmulo do excedente desta alimentação errada em gordura 
corporal, principalmente em gordura abdominal, que é a mais 
perigosa e prejudicial. Ela não é só antiestética. É a mais 
perigosa. Além de liberar um sem-número de substâncias 
que vão interferir diretamente em nossa circulação e em 
especial nas nossas coronárias, vai entupindo vasos, 
criando trombos e placas de gorduras. Pode promover 
ataques cardíacos, derrames, aterosclerose e dificuldade 
da circulação peniana no homem (disfunção erétil). Órgãos 
importantes, como o fígado, rins, próstata etc., sofrem 
também com este acúmulo de gordura abdominal. Há uma 
máxima que diz: quanto mais se alarga o cinto, mais se 
encurta a saúde e a vida. 

O cortisol e a adrenalina são dois hormônios 
denominados catabólicos, ou seja, destruidores. Agora, 
imagine todo este mecanismo que vimos logo acima se 
perpetuando dia após dia na nossa vida, principalmente 
associado a uma alimentação desorganizada, desequilibrada 
e a uma vida sedentária, sem uma atividade física regular 
e que não libere endorfinas, não queime gorduras, nem 
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melhore as condições cardiocirculatórias e crie um anteparo 
contra todo este furacão devastador. O pior é que, devido 
ao efeito do cortisol e da adrenalina, o acúmulo de gordura 
no estresse se faz maior nos órgãos internos e no abdome, 
que é, sem a menor dúvida, a gordura mais perigosa que 
existe, como vimos. O estresse mata, porém em geral antes 
engorda. É o fator mais desgastante, agressivo, e que nos 
empurra para o abismo das doenças degenerativas, 
envelhecimento e perda da qualidade de vida. Há, no 
estresse, uma produção contínua e acelerada de agentes 
químicos altamente reativos e oxidantes - os radicais livres 
- que aumentam ainda mais o processo de desgaste ao qual 
0 organismo está submetido. O estressado promove contra 
si mesmo uma lenta agonia de um suicídio prolongado. O 
indivíduo vive mal consigo e convive mal com os outros. A 
vida é cinza e o futuro sombrio. 

A seguir, alguns sintomas de alerta em relação a 
este inimigo, que nos consome de maneira impiedosa e que, 
se não for controlado, pode nos matar. 

1 - Pensamentos negativos gerando ansiedade, estados 
depressivos e mudanças bruscas de humor. 

2 - Irritabilidade excessiva alternada às vezes com 
acomodação, falta de interesse e desânimo. 

3 - Insônia, sono agitado, acordar cansado como se não 
tivesse dormido. 

4 - Perda da vontade por coisas que sempre despertaram 
entusiasmo. Apatia e indiferença. 

5 - Perda ou diminuição do apetite sexual. 

6 - Problemas de pele que surgem e desaparecem sem 
causas aparentes, principalmente urticárias, manchas roxas 
e espinhas (acne). 
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7 - Dores  inespecíficas  pelo  corpo,  dores  de  cabeça 
freqüentes e sem causa que as justifique. 

8 - Dificuldade de aprendizado, perda de memória, falta de 
concentração. 

9 - Problemas gástricos e intestinais freqüentes. 
Compulsão alimentar. Aumento de peso. 
 

10 - Crises de palpitação (taquicardias) e de aumentos 
bruscos da pressão arterial. 

11 - Crises de medo e insegurança e às vezes isolamento 
social. 

12- Pensamentos suicidas. 

Se você se enquadrar em três destes doze 
itens acima ou mais, pode se preocupar em reavaliar seu 
estilo de vida e encontrar maneiras de promover mudanças. 
Procure um médico, faça um check-up e veja se não estão em 
andamento alterações orgânicas que já podem estar pondo 
em risco a sua vida e comprometendo a sua saúde. Quanto 
mais precocemente você procurar ajuda, maiores serão as 
chances de serem evitadas as doenças decorrentes desta 
situação. O mecanismo do estresse foi desenvolvido por 
nosso organismo para nos ajudar a permanecermos vivos 
e nos defendermos das agressões externas e situações de 
riscos eventuais, não para nos agredirmos e nos tornarmos 
o alvo permanente deste mecanismo. 
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