


SEU CÉREBRO É UMA FARMÁCIA

A felicidade tem sim uma receita: a dopamina, a serotonina, a
oxitocina e as endorfinas.

É este o quarteto fantástico responsável pela sua felicidade.

Vamos entender nesta aula os efeitos de cada um destes
neurotransmissores e melhor, como criá-los.



A DOPAMINA: O QUE CAUSA?
• A dopamina tem haver com sensação de sucesso e conquista.

• Ela nos motiva a agir em direção dos nossos objetivos e nos causa
uma sensação de prazer quando os alcançamos, criando uma
espécie de reforço positivo.

• A procrastinação, a baixa auto-estima e a falta de entusiasmo estão
ligadas a baixos níveis de dopamina.



A DOPAMINA: COMO PRODUZIR?
1. DIVIDA GRANDES OBJETIVOS EM PARTES MENORES
Assim não prolongará uma celebração apenas ao final de um ardo caminho. O
importante é celebrar o ganho e assim estimular o cérebro a aumentar as doses de
dopamina.

2. RECONHEÇA AS REALIZAÇÕES DE SUA EQUIPE
Envie a sua equipe um email de encorajamento ou ofereça uma forma de
reconhecimento promovendo "os níveis de dopamina" da equipe e aumentando a
motivação futura e a produtividade.



A SEROTONINA: O QUE CAUSA?
A serotonina está relacionada com a sensação de ser valorizado e sentir-
se importante:

• A solidão e a depressão estão presentes quando a serotonina está ausente.

• Há certos comportamentos que são evidências da ausência de serotonina, como a 
busca por atenção, por exemplo.

• O neurocientista de Princeton, Barry Jacobs, explica que a maioria dos 
antidepressivos se concentra na produção de serotonina.



A SEROTONINA: COMO PRODUZIR?
1. USE MEMÓRIAS FELIZES 
Lembre-se de memórias de reconhecimento, orgulho, acolhimento, recompensa, etc. 

2. PRATIQUE A GRATIDÃO
Peça ao seu coachee para listar setenta motivos de gratidão, dez por dias, durante 
sete dias e veja os resultados.

3. TOME 20 MINUTOS DE BANHO DE SOL
Sua pele absorve os raios UV que promovem a produção de vitamina D e serotonina. 
Embora muita luz ultravioleta não seja boa, alguma exposição diária é saudável para 
aumentar seus níveis de serotonina.



A OXITOCINA: O QUE CAUSA?
• A oxitocina cria intimidade, confiança e fortalece os 

relacionamentos. 

• É liberada por homens e mulheres durante o orgasmo e pelas mães 
durante o parto e a amamentação.

• O Dr. Paul Zak explica que o toque interpessoal não só aumenta a 
oxitocina, mas reduz o estresse cardiovascular e melhora o sistema 
imunológico. 



A OXITOCINA: COMO PRODUZIR?
1. ABRAÇO DE 40 SEGUNDOS
Ao invés de apenas um aperto de mão, dê um abraço. O Dr. Zak recomenda pelo menos 
oito abraços a cada dia. Sugira ao seu coachee um abraço de 40 segundos por dia.

2. DÊ UM PRESENTE
Dar um presente a alguém também causará o aumento dos níveis de oxitocina. 

3. COMEMORE ANIVERSÁRIOS
Na empresa, você pode fortalecer o trabalho e as relações interpessoais comemorando 
aniversários  e presenteando pessoas.



AS ENDORFINAS: O QUE CAUSA?
• As Endorfinas são liberadas em resposta a dor e ao estresse, e ajuda a 

aliviar a ansiedade. 

• Semelhante à morfina, atua como analgésico e sedativo, diminuindo a 
percepção de dor.



AS ENDORFINAS: COMO PRODUZIR?
• ATIVIDADE FÍSICA

Especialmente as mais intensas, como correr ou nadar. 

• RIR OU MESMO A ANTECIPAÇÃO E A EXPECTATIVA DO RISO
Assistir a um show de comédia, ou contar/ouvir uma boa piada.

• AROMATERAPIA
Velas aromáticas com cheiro de baunilha e lavanda.

• CHOCOLATE ESCURO E ALIMENTOS PICANTES


