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• Teoria de temas de vida do stress recorrente e crônico
Life-Theme Theory of Recurrent and Chronic Stress

Marilda Emmanuel Novaes Lipp1

Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress – PUC Campinas

Resumo: A repetição de situações estressantes que levam a um estado de stress crônico
encontrado em casos clínicos permanece uma questão desafiadora para as várias
abordagens psicológicas que procuram entender a compulsão para repetição. O presente
trabalho apresenta um esboço de uma teoria de temas de vida do stress recorrente e
crônico dentro dos conceitos cognitivo-comportamentais. É analisada a etiologia dos temas
de vida estressógenos, cenários permanentes para o desenrolar da vida da pessoa
cronicamente estressada, em termos da interação de uma hipersensibilidade límbico com
a história de condicionamento na infância. Recomendações para reestruturação dos temas
são formuladas.

Palavras-chaves: compulsão para repetição, cognitivo-comportamental, stress

Abstract: The repetition of stressful situations that lead to the chronic stress state found
in clinical cases remains a challenging issue for the various psychological approaches
that try to understand repetition compulsion. This study presents an outline of a life-theme
theory of recurrent and chronic stress, within the cognitive-behavioral concepts. Stressing
life-themes etiology — permanent scenarios where the lives of chronically stressed persons
seem to unfold — is analyzed in terms of the interaction between limbic hypersensitivity
and childhood conditioning history. Recommendations for the psychological restructuring
of the themes are formulated.

Keywords: repetition compulsion, cognitive-behavioral, stress.

Em duas décadas de pesquisas e trabalhos clínicos na área do stress
emocional, tenho encontrado pessoas que permanecem em estado quase
constante de stress. Os estressores  repetem-se em suas vidas com uma
freqüência aparentemente inusitada. Percebe-se freqüentemente que suas
queixas mantêm-se uniformes através dos anos, tanto no que se refere aos
sintomas experimentados - em geral com grande intensidade - quanto aos eventos
de vida geradores de tensão, devido ao seu potencial de eliciar stress e sofrimento
psíquico. São pessoas cronicamente estressadas cujo viver é caracterizado
pela presença constante do stress.

A reação do stress é um processo complexo, com componentes
psicobioquímicos já geneticamente programados no ser humano desde o seu
nascimento a fim de ajudá-lo a preservar sua vida. Foi ele, através de sua ação
adrenérgica, que capacitou o Homem a ficar vivo e se adaptar às mudanças
pelas quais tem passado. É o stress que permite a luta contra os estressores de
cada época.  Em doses moderadas, como resultado da adrenalina produzida,

1 Contato: Rua Carlos Sampaio, 304. Conj. 82. Bela Vista, São Paulo CEP 01333-020 - Telefone:
(11) 3288-0782,  e-mail: mlipp@estresse.com.br
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aumenta a motivação, fornece energia, vigor e pode resultar em alta produtividade.
Em doses excessivas, ele passa a ter uma açao desequilibradora (Ebrecht,
Hextall, Kirtley, Taylor, Dyson, & Weinman, 2004).   O stress emocional excessivo
tem conseqüências muito sérias para várias áreas do funcionamento humano
(Yehuda, & McEwen, 2004; Steptoe, 2005). Sua ação pode se manifestar como
estímulo desencadeador de inúmeras doenças geneticamente programadas e
que poderiam permanecer latentes, na ausência de tensão patológica, e de
doenças oportunistas que se instalam frente à queda da defesa do sistema
imunológico comprometida pelas mudanças hormonais do organismo (Everly,
1989). As doenças que possuem na sua etiopatogenia o stress emocional como
elemento desencadeador podem ser de origem física, como hipertensão arterial
(Lipp, Bignotto, & Matos, 2006), lupus, diabetes, psoríase, vitiligo, problemas
gástricos (Magalhães, & Brasio, 2005), crises epiléticas (Souza, 2005), asma
(Teixeira, 2005) ou psicológica como síndrome do pânico (Savoia, 2005),
transtorno bipolar (Andrade. & Lotufo Neto, 2005), entre outras (Mesquita, &
Nóbrega, 2005). O ser humano, cronicamente estressado, apresenta cansaço
mental, dificuldade de concentração, perda de memória imediata, apatia e
indiferença emocional.

Uma outra área do funcionamento humano, que é freqüentemente afetada
pelo stress excessivo, é o das relações interpessoais, uma vez que a irritabilidade,
a anedonia (dificuldade em sentir qualquer prazer), a ansiedade e a depressão,
presentes em quadros mais avançados, impossibilitam relacionamentos afetivos
plenos e interferem até com as relações ocupacionais. Nestas últimas, seus
efeitos fazem sentir-se no desânimo na falta de idéias originais e na queda da
produtividade. A qualidade de vida é, em geral prejudicada (Machado, 2004). O
ser humano estressado mostra, além da irritação e impaciência, dificuldade de
concentrar-se e de pensar de modo racional e lógico.

Irritado, sem paciência e sem concentração ele não se relaciona bem com
as outras pessoas, fica mais agressivo e menos interessado em assuntos que
não o afetam diretamente. Estando em condições emocionais tão precárias,
sua qualidade de vida deixa de atingir o nível ideal. Além disso, esse estado de
inquietude interior e a necessidade de preservar-se do estressor levam a pessoa
a adotar atitudes auto-centradas. Sua habilidade de adaptação está envolvida
inteiramente no combate ao stress. Estando em condições emocionais tão
precárias, às vezes não consegue contribuir plenamente para o progresso da
sociedade, o que revela o impacto que o stress emocional pode ter em nível
mais amplo, que transcende o pessoal e o familiar. Isso ocorre principalmente
em casos de stress crônico ou recorrente.

O stress crônico refere-se a um estado de tensão prolongado que pode
levar ao desenvolvimento de várias doenças e prejuízos para a qualidade de
vida do ser humano. Em geral, ele evolui para fases mais graves do processo do
stress (Lipp, 2005b) e pode ocorrer devido à permanência de um estressor na
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história de vida da pessoa, ao acúmulo de estressores ou ainda devido ao stress
recorrente.

É o que se repete devido a ocorrências de situações, no presente,
essencialmente semelhantes a outras já vivenciadas no passado. São como
temas que aparecem inúmeras vezes na vida das pessoas, sempre gerando
um nível de stress excessivo e contribuindo para uma sensação crônica de
fragilidade.  O stress recorrente se diferencia das crises de stress que podem
surgir na vida de qualquer um quando confrontado com eventos desafiadores,
que demandam adaptação; no recorrente, a pessoa parece engajar-se mais
uma vez em eventos e situações que muito têm em comum com outras do
passado que a afetaram emocionalmente.

As fontes de stress podem ser classificadas em termos de sua localização
quanto ao organismo.  Aquelas que se encontram fora do ser humano em pessoa,
que fogem ao seu controle imediato, são chamadas de estressores externos,
enquanto que aquelas que se encontram dentro do seu organismo e, portanto,
sob seu controle, são designadas de internas. As fontes externas são facilmente
reconhecidas e vários instrumentos permitem avaliar o impacto que têm no
funcionamento humano (Holmes, & Rahe,1967; Lipp, & Tanganelli, 2002). A
situação torna-se, no entanto, muito mais complicada quando se almeja identificar
as fontes internas de stress. Elas são complexas e de difícil acesso ao observador
por serem, muitas vezes, encobertas e se constituírem de pensamentos,
emoções, valores, comportamentos, vulnerabilidades, bio ou psicológicas, inatas
ou adquiridas e, como está sendo proposto agora, dos temas de vida.   De
acordo com Lazarus e Folkman (1984), as atividades cognitivas usadas pelo
indivíduo para interpretar eventos ambientais são fundamentais no processo do
stress. Segundo esses autores, as condições ambientais podem embasar as
diferenças nas avaliações cognitivas.  Adicionalmente, Malagris (2003) e Everly
e Lating (2004) sugerem que as características de personalidade podem ser
fontes internas de stress altamente significativas determinando como cada pessoa
reage aos eventos da vida.

Considerando-se as sérias implicações que o stress emocional crônico,
gerado pela presença recorrente de estressores de alta carga alostática, acarreta
para o funcionamento humano, na área física ou psicológica, é necessário
entender o mecanismo pelo qual os temas de vida repetem-se e o stress crônico
instala-se e mantém-se através dos anos, a fim de que as terapêuticas utilizadas
tenham um embasamento teórico-prático que as sustentem.

A busca, dentro do conceitual da terapia cognitivo-comportamental, por
embasamento teórico dos fatos que temos verificado no atendimento clínico,
levou-nos à formulação de uma proposta de teoria de temas de vida para casos
de stress crônico com causas repetitivas.

Apresentamos aqui um esboço dessa teoria de stress, ainda a ser
aprofundada, testada e modificada de acordo com evidência científica a ser obtida.
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Embora ainda em fase de versão preliminar, o construto teórico temas de vida
poderá ser de auxílio no estabelecimento de propostas de tratamento e prevenção.

Não é suficiente ter um modelo do processo do stress que explique como
ele se desenvolve e agrava. É necessário contar com uma teoria que dê respaldo
às pesquisas e intervenções. A teoria de temas de vida do stress expande o
modelo quadrifásico de stress (Lipp, 2005b), que envolve as fases de alerta,
resistência, quase-exaustão e exaustão e propõe-se a:

(1) conceituar fatores internos, biológicos ou cognitivos, como fontes
poderosas de stress;

(2) explicar a interação entre fatores internos e externos na determinação da
resposta do stress;

(3) explicar o porquê da maior vulnerabilidade em algumas pessoas;
(4) explicar como os temas são desenvolvidos e mantidos e o porquê da

constância de alguns deles através dos anos e de contextos;
(5) oferecer opções de intervenções clínicas para o stress excessivo e crônico

que envolvem redução da hipersensibilidade do sistema neurológico e
mudança dos temas da vida;

(6) oferecer opções para trabalhos profiláticos na área do stress em escolas,
comunidades e empresas.
Os temas de vida funcionam como um referencial emocional que leva a

pessoa a selecionar, embora não intencionalmente, determinadas situações,
parceiros e oportunidades semelhantes a situações do passado e que ofereçam
repetição de sentimentos, atitudes e papéis. Os temas, que se repetem inúmeras
vezes na vida dessas pessoas, geram um nível de stress excessivo e contribuem
para uma sensação crônica de fragilidade. É como se essas pessoas
procurassem reviver os temas que são característicos de suas vidas.  Esses
temas agiriam como verdadeiros cenários nos quais a vida desenrola-se e onde
elas parecem contracenar com pessoas diferentes, mas sempre mantendo o
mesmo script.

Temas de vida, dentro do referencial do stress crônico, constitui uma
orientação básica que certas pessoas adquirem para engajarem-se em situações
semelhantes a outras já vivenciadas e que são por elas próprias classificadas
como estressantes. São repetições de experiências desgastantes e geradoras
de stress emocional significativo que, devido à sua constante repetição, são
capazes de dar origem ao stress crônico, uma vez que se tornam um padrão de
comportamento específico e constante.

  No seu tratamento, é fundamental compreender qual o tipo de pessoa
que está mais sujeita ao stress crônico, a fim de poder trabalhar-se com a causa
da dificuldade, por isso é importante refletir profundamente sobre o que
chamamos de tendência a se estressar e em como esta tendência é adquirida
no decorrer da vida. Há indivíduos que se debatem através da vida, passando
por situações estressantes, pessoas para quem a vida não se desenvolve com
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a mesma facilidade com a qual outras parecem viver.  Ou ficam ansiosas demais,
ou têm muito medo, medo esse que vai além do que a situação exigiria, ou se
frustram com tal intensidade que não conseguem prosseguir, ficando fixadas no
mesmo conflito. Muitas delas sistematicamente se confrontam com situações
que não conseguiram resolver no passado e que não conseguem resolver no
presente. Situações essas que se repetem com freqüência.

Há relatos de pessoas que tipicamente são vítimas de abuso moral ou
físico, ou de injustiças, ou ainda de situações constrangedoras que se repetem
através dos anos. Há ainda outras que constantemente são traídas, ou envolvem-
se em relacionamentos que tipicamente são tão negativos como os anteriores.
O interessante é que muitas vezes esses episódios destrutivos ocorrem em
ambientes diferentes e com amigos, conhecidos ou chefes que não têm
conhecimento uns dos outros. E mais ainda, ocorrem em épocas diversas e
sem interligação aparente entre os fatos. A repetição de envolvimentos emocionais
semelhantes ou a participação em interações ou situações que se assemelham
às vivências passadas, que comprovadamente trouxeram em seu bojo angústia
e stress, é algo aparentemente difícil de explicar, principalmente porque os
protagonistas dessas repetições, em geral, são plenamente capazes de
identificar os aspectos negativos envolvidos e afirmam categoricamente que
querem parar de sofrer. Essas pessoas parecem ser mais vulneráveis ao stress
e, de modo recorrente, encontram dificuldades em lidar com o dia-a-dia,
apresentando repetidamemente as mesmas fontes de stress, como se elas
fossem mais freqüentes em suas vidas do que nas das outras pessoas. Elas
engajam-se em situações que no passado já lhes criaram infelicidade e parecem
não aprender com a experiência passada, envolvendo-se com freqüência no
mesmo tipo de situação que tanto sofrimento já lhes causou. Repetem o
comportamento mesmo correndo o risco de se desiludirem e sofrerem
novamente.  É como se procurassem algo que nunca conseguem encontrar. A
busca não preenchida é estressante. Parece tratar-se de uma tentativa de vencer
um desafio, de sobreviver a uma ameaça ou de lidar com uma adaptação que
lhes é necessária em algum aspecto, mesmo que seja algo extremamente
ansiógeno e estressante. É como se elas tivessem desenvolvido um tema central
que passa a ser o que caracteriza sua existência, como se procurassem reviver
os conflitos que são característicos de suas vidas.  Esses temas agiriam como
verdadeiros cenários estáveis nos quais a vida da pessoa desenrola-se.

O stress crônico pode ser hipotetizado como sendo determinado pelo
estabelecimento de temas de vida que se repetem e perpetuam mesmo que
racionalmente a pessoa se insurja contra estas vivências e sinta-se vítima, não
do seu tema de vida, o qual ela não percebe e não identifica, mas sim de
circunstâncias externas. Como não toma contacto com o fato de que ela é a
escritora do seu próprio script repetitivo, a atribuição que faz de culpa aos outros,
leva-a a essa posição de vítima eterna.
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A proposta da existência de temas de vida refere-se a um padrão de
comportamento, de uma necessidade de recriar no presente as mesmas
situações geradoras de stress encontradas no passado, de reviver os seus temas
de vida.  É como se o tema de vida tivesse força própria e ultrapassasse o
desejo da pessoa de ter uma vida diferente.

As repetições de atos e relacionamentos desastrosos, dos quais se
esperaria que qualquer pessoa tentasse esquivar-se, têm sido objeto de atenção
de inúmeros estudiosos, especialmente dentro do referencial psicanalítico e está
na base do próprio conceito de transferência, termo esse usado pela primeira
vez por Freud em 1895. No pós-escrito do relato do caso Dora, Freud menciona
que transferências são reedições de experiências passadas. Posteriormente,
ao ampliar o conceito de transferência, Freud acentuou que a repetição do
passado, na forma de transferência, é o resultado de uma compulsão à repetição,
ou um constrangimento à repetição. A transferência seria, então, uma repetição
de situações que têm raízes no passado, a pessoa repete o material reprimido
como uma vivência contemporânea. Quando a repetição é regular e freqüente e
leva ao sofrimento, a impressão que se tem é que a pessoa é vítima de má
sorte, o que levou Freud, em 1920, a falar da neurose de destino para acentuar
a ocorrência tão freqüente de situações que chegam a dar a impressão de que
a pessoa é simplesmente vítima do destino. Freud sugeriu que o engajamento
nas repetições se trata de algo de ordem pulsional, uma intensidade que retorna,
via compulsão à repetição, e que precisa ser incluída, no presente, numa área
de representação para pessoa. Cada repetição seria uma tentativa de entrar em
contacto total com a angústia que não foi totalmente experimentada na situação
original.

As explicações quanto ao mecanismo pelo qual as repetições são
desenvolvidas e mantidas carecem de atenção na abordagem cognitivo-
comportamental. O fenômeno da repetição é inegável e observável no contexto
da psicoterapia, de todas as orientações conceituais, porém, necessário se torna
tentar entender tal fenômeno no âmbito de outras abordagens que não fazem
uso da noção dos conceitos psicanalíticos. O presente trabalho representa uma
tentativa de entender a tendência à repetição, no que se refere ao surgimento do
stress recorrente, através da compreensão da poligênese de temas de vida.

Propõe-se que os temas de vida têm, em sua gênese, a interação de fatores
genéticos, que resultam em uma vulnerabilidade biológica, e uma história de
condicionamento, fruto de reforço e punição, que permanece operante através
dos anos. A fim de se poder expandir a noção da etiologia dos temas de vida,
necessário se torna discorrer sobre esses dois aspectos: a possível
vulnerabilidade biológica e a história de condicionamento da pessoa. A interação
entre esses dois fatores seria a base da patogênese dos temas de vida negativos.

Segundo Everly (1989), o sistema límbico, centro gerenciador das
emoções, pode ser hipersensível em algumas pessoas, o que as torna
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predispostas a uma excitabilidade maior. Essa noção, que visa a explicar a
patogênese de muitas doenças ligadas à ansiedade e ao stress crônico, propõe
a existência de uma hipersensibilidade neurológica geradora de excitação, que
reside no circuito límbico subcortical. A hipersensibilidade do sistema límbico
pode ser compreendida como uma propensão inusitadamente alta para uma
excitabilidade neurológica que leva a um estado patognomônico de excitabilidade
excessiva dentro do sistema límbico capaz de tornar a pessoa mais sensível ao
seu ambiente e às experiências da vida.  Desse modo, sugere-se a existência
de uma vulnerabilidade biológica oriunda de uma possível hipersensibilidade do
sistema límbico. De acordo com Everly (1989), o ser humano, reagiria com maior
ou menor intensidade, dependendo da atividade límbica característica do seu
organismo. De acordo com o grau de sensibilidade para a excitabilidade
patogênica, algumas pessoas seriam mais ou menos afetadas por fatores
ambientais, práticas parentais e experiências de vida. A hipersensibilidade do
sistema límbico é ativada por estressores dos vários tipos que são mais ou
menos registrados dependendo do grau de sensibilidade límbica presente.

A história de condicionamento de cada um inicia-se com o modo como os
pais educam a criança. As práticas parentais são naturalmente diferenciadas e
seus efeitos muito dependem de como a criança percebe, interpreta, sente e
absorve as experiências pelas quais ela passa. O modo que a família educa,
direta e indiretamente os filhos, o meio em que a criança é criada, os modelos
sociais com os quais entra em contacto, o reforço recebido para determinados
comportamentos, a punição que sofre por certas atitudes, a ética que prevalece
ao seu redor, os valores que lhe são passados, tudo isto se constitui em uma
forte frente que interage com as estruturas biológicas, geneticamente
determinadas, com as quais a pessoa nasce. Dessa interação, surge o modo
de perceber os acontecimentos e, conseqüentemente, reagir aos estressores
presentes. A Tabela 1 mostra os possíveis resultados da interação entre práticas
parentais, meio ambiente e a genética de cada um. A tendência para estressar-
se constitui-se em um quadro que inclui distorções cognitivas, isto é, um modo
inadequado de pensar e avaliar os eventos da vida, expectativas ilógicas e
exageradas, vulnerabilidades pessoais e comportamentos observáveis
eliciadores do stress. Inclui também a hiperreatividade fisiológica frente a
demandas psico-sociais, a qual pode ser gerada pela hipersensibilidade do
sistema límbico, e conduz à produção excessiva dos hormônios do stress, como,
catecolaminas, testosterona e cortisol (Ebretcht, Hextal, Krtley, Taylor, Dyson, &
Weinman, 2004).

Para entender-se como os temas de vida são desenvolvidos, devemos,
então, considerar os dois fatores discutidos acima e sua interação. Propõe-se
que indivíduos com maior sensibilidade do sistema límbico sejam mais facilmente
condicionados e que esta seja a essência da patogênese dos temas de vida tão
estressantes para algumas pessoas. Os indivíduos com hipersensibilidade
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Tabela 1 - Interações entre vulnerabilidades genéticas e práticas parentais na
origem do stress recorrente.

Determinante Práticas Interação Resultado para
Genético Parentais genética x práticas a pessoa

parentais
Vulnerabilidade é Vulnerabilidade

Suscetível ao Adequadas reduzida pode ou não se
stress manifestar
(vulnerável) Pessoa

Inadequadas Vulnerabilidade é cronicamente
agravada estressada (com

stress recorrente)

Resistência ao É a pessoa quase
Não Suscetível Adequadas stress fica invulnerável
ao stress aumentada aos desafios
(não vulnerável) Vulnerabilidade A genética pode

Inadequadas pode ser adquirida prevalecer, ou
o ambiente.

límbica seriam mais sensíveis às práticas parentais e ao condicionamento delas
resultantes. Se eles tiverem uma história de condicionamento inadequado, os
temas de vida podem surgir como o resultado dessas experiências desastrosas.
Crianças com menor sensibilidade do sistema límbico, que, como gerenciador
das emoções, determina as reações emotivas, não seriam tão facilmente
condicionadas e não formariam, com tanta freqüência, ou tão facilmente, temas
de vida estressantes como o resultado das práticas parentais inadequadas. A
história de condicionamento, oriunda das práticas parentais utilizadas, teriam
um efeito cascata no funcionamento neurológico, alterando o seu processo
normal, aumentando o nível de certos neurotransmissores e levando outros
neurônios a uma hiperatividade.  Esse conjunto de alterações acentuam a
hipersensibilidade neurológica, quando ela existe, que torna a pessoa mais
sensível aos estímulos.

Sintetizando, inicialmente existe a vulnerabilidade biológica que torna a
pessoa mais sensível a determinadas experiências. Quando essas experiências
acontecem, a hipersensibilidade do sistema límbico torna-as mais marcante e
duradoura, o condicionamento ocorre com mais rapidez do que para outros
indivíduos.  A pessoa assimila aquela situação que ocorreu e que a estressou e
dela mantém uma memória nem sempre muito clara, mas que se resume nos
sentimentos de medo, de ansiedade e de stress.  Se a situação é repetida várias
vezes em sua história de vida, o condicionamento torna-se mais forte. A pessoa,
envolvida em uma armadilha por ela mesma procurada, ainda que indiretamente,
consegue tirar certa satisfação do papel que representa.
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Mesmo que a situação seja extremamente estressante, ela é familiar e por
isto, talvez, exerça uma atração sobre a pessoa que entra, então, em uma busca
incessante para dominar a situação, tentando constantemente refazer o seu
tema de vida. Essas tentativas, embora saudáveis, criam um nível alto de stress,
por serem desestabilizadoras. Assim, os temas são desenvolvidos durante a
infância, produto da interação das vulnerabilidades biológicas e das experiências
da vida, na forma de condicionamentos.

A visão do desenvolvimento dos temas de vida estressógenos, aqui
apresentada, não se refere a um esquema de visão do mundo, conforme
proposto, em 1990, por Beck e Freeman que observaram existir estruturas
psicológicas (esquemas), mais ou menos estáveis, que guiam a interpretação
dos eventos. Não é igual à noção de esquemas iniciais desadaptativos de Young
(1999) que expandiu a visão de Beck e Freeman e que sugeriu uma terapia
cognitiva enfocada no esquema. Não é tampouco semelhante à teoria
personológica de Everly e Lating (2004) que postulam que esquemas
personológicos moldam a percepção de realidade. A proposta da teoria de temas
de vida não se refere a uma tendência de interpretar os eventos de determinada
maneira, como em um esquema. Temas de vida constituem-se em um padrão
de comportamento, de uma tendência de recriar no presente as mesmas
situações geradoras de stress encontradas no passado.

Há de se notar, porém, a importância que as cognições têm na gênese e
na manutenção dos temas de vida. Levanta-se a hipótese de que eles dão origem
a várias crenças irracionais que, por outro lado, levam ao estabelecimento de
esquemas, principalmente através de tentativas de justificar a busca pelas
experiências similares, estressógenas e já vivenciadas no passado.

Além de ser necessário entender como os temas são formados, é
desafiador tentar desvendar por que a pessoa engaja-se repetidamente em
situações derrotistas, as quais poderia evitar. Uma das hipóteses levantadas é a
de que a escolha repetitiva é mantida por um esquema de reforço intermitente
nem sempre facilmente identificado e que pode assumir a forma de ganhos
secundários. Esses ganhos seriam mediados por cognições que inicialmente
parecem saudáveis e desejáveis, mas que são revestidas de vieses, à
semelhança das crenças irracionais propostas por Albert Ellis (1973).  São
crenças porque se constituem em modos arraigados de pensar e são irracionais
porque podem ser consideradas ilógicas uma vez que são impossíveis de ser
realizadas, tais como, a crença irracional de desejar ser amado ou admirado
por todos ao seu redor. Propõe-se que essas cognições distorcidas dêem suporte
à ação repetitiva e estressante. Algumas dessas distorções, observadas com
freqüência em pessoas cronicamente estressadas, são: orgulho pelo auto-
sacrifício; obsessividade na persistência de comportamentos por sentirem que
não se deve “abandonar o campo de batalha”; ser forte; ou ser digna de pena;
ser mais competente que os outros; ser melhor que o outro; ser abnegado;
crenças religiosas; inassertividade devido à crença de que não se deve colocar
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em primeiro lugar. Percebe-se que algumas pessoas ao se engajarem em
relacionamentos abusivos, permanecem neles achando que merecem ser dignas
de admiração por agüentarem tanta coisa.  A piedade/admiração do outro serve
como um reforço, um ganho secundário que fortalece a abnegação, resignação
e estoicismo, entre outros sentimentos; condições essas essenciais para que
alguém se envolva em situações repetitivas derrotistas no decorrer da vida.

Obviamente, se os temas de vida surgem como o resultado de um processo
de aprendizagem, podem também sofrer modificações e ser reestruturados,
dependendo de novas experiências de vida ou de um processo terapêutico
reparador. Um dado novo, de grande interesse, mostrando a habilidade humana
de aprender e mudar com as experiências foi divulgado pela revista PNAS, da
Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos que, em sua edição de
junho de 2005, publicou as descobertas da equipe do Dr. Manel Esteller, do Centro
Nacional Espanhol do Câncer, em Madri. Esses pesquisadores descobriram
que até mesmo gêmeos idênticos podem tornar-se diferentes, devido a possíveis
modificações no epigenoma ocorridas após o nascimento. Epigenoma é o
conjunto de modificações químicas que ocorrem no genoma de uma pessoa,
com o passar do tempo e que funciona como um elemento regulador, produzindo
uma atividade mais ou menos intensa de um gene. Gêmeos idênticos nascem
exatamente com o mesmo conjunto de genes, uma vez que se originaram no
mesmo zigoto, que é formado pela fertilização de um único óvulo pelo
espermatozóide. Nesse caso, o zigoto divide-se e dois ou mais embriões
desenvolvem-se. Assim sendo, eles são exatamente iguais ao nascerem e
qualquer diferença observada em gêmeos idênticos teriam origem após o
nascimento. Como os epigenomas de gêmeos idênticos passam a diferenciar-
se ainda não está claro, porém uma hipótese seria que as experiências de vida
- diferentes para cada um – poderiam ser uma das causas. Pode-se estender o
significado dessas novas descobertas e propor que mesmo que se tenha uma
constituição genética mais inclinada ao stress, e tenha tido o infortúnio de nascer
em uma família cujas práticas parentais foram inadequadas, ainda, assim, a
pessoa poderá aprender estratégias de coping que a capacite a lidar com a vida
de modo mais tranqüilo, pois suas vulnerabilidades, genéticas ou psicológicas,
poderiam ser modificadas ou atenuadas.

A teoria de temas de vida fornece sugestões para intervenções clínicas
dentro dos conceitos da abordagem cognitivo-comportamental. Sugere-se que
os tratamentos e programas de prevenção do stress excessivo levem em
consideração as fontes de stress presentes na vida do paciente, tanto as
externas, como eventos importantes ocorridos nos últimos meses, quanto os
estressores internos constituídos da vulnerabilidade biológica presente, das
cognições inapropriadas, dos esquemas mentais comprometedores, das
características de personalidade e dos temas de vida existentes. Além disso,
seria necessário o ensinamento de estratégias de coping, que permitam a redução
da excitabilidade do sistema límbico (como técnicas de respiração profunda e
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de relaxamento) e que favoreçam a reestruturação cognitiva. Adicionalmente, a
identificação e mudança dos temas de vida que se repetem no decorrer dos
anos deve ser parte fundamental do tratamento do stress emocional recorrente.
Desvendar e reescrever o script que é encenado repetidamente na vida de quem
demonstra stress recorrente, de modo que ela possa expandir seu repertório
comportamental e experimentar novos papéis, com temas positivos de vida,
são condições essenciais para o tratamento do stress crônico. Uma vez que as
cognições distorcidas são o pilar mantenedor dos temas de vida estressógenos,
devido aos ganhos secundários que proporcionam, sugere-se que a terapia
cognitivo-comportamental, acompanhada de técnicas para redução da atividade
límbica (excitabilidade corpórea), como relaxamento físico e mental e controle
voluntário dos mecanismos respiratório, seja a base para o tratamento do stress
crônico–recorrente.

Conclusão: A teoria temas de vida cujo esboço preliminar foi aqui
apresentado conta com construtos enumerados que permitem sua avaliação e
testagem, condições essenciais para que as idéias discutidas possam ser
devidamente avaliadas e reestruturadas.  O objetivo principal é oferecer um pano
de fundo no qual se possa pesquisar e conduzir intervenções na área do stress,
tornando-a uma ciência clínica, nos moldes propostos por Millon, T (1990).
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