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Por que sentimos ansiedade? Você já parou para
pensar nisso? A ansiedade é uma emoção básica, uma
resposta natural do corpo, que o prepara para agir e
para resolver problemas. Por exemplo: ao saber que
você terá que realizar uma entrevista de
emprego/estágio, é normal sentir certa ansiedade à
medida que a data se aproxima. Essa ansiedade
funciona como um alerta de que é  preciso se preparar
de alguma forma para se dar bem nessa entrevista.

Já reparou que
também ficamos
ansiosos quando

estamos esperando
um evento

agradável, como
uma viagem?

Introdução
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 O sentimento de ansiedade vai ter, em sua essência,
uma funcionalidade que é te avisar, te motivar, te
alertar que algo importante precisa ser feito e que,
portanto, algumas medidas precisam ser tomadas. 

Ou seja:

Entretanto,
A ansiedade pode virar um problemão
quando está desvinculada da ação, porque
ela deixa de ser um sistema de alerta e torna-
se um sintoma. Pessoas ansiosas podem
passar boa parte do tempo pensando em
coisas que deveriam fazer, em problemas que
deveriam resolver, e situações desagradáveis
com as quais podem vir a lidar. Estão
constantemente dizendo a seu corpo “aja!”,
mas não estão de fato agindo
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Esse padrão de funcionamento pode trazer
desconfortos e sofrimentos, além de prejudicar
as relações interpessoais e a realização de
atividades básicas do dia a dia. Nesse caso, é
necessário buscar estratégias que possibilitem
um maior controle da ansiedade e a garantia de
melhor qualidade de vida. 

Aperto no peito

Respiração acelerada

Transpiração

Falta de
concentração

Pensamentos
catastróficos

Evitação

Excesso de
preparação

Sintomascomuns:
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Pense agora na seguinte situação: você precisa
apresentar um seminário importante, contudo está se
sentindo um pouco ansioso e pede para adiar a data
da apresentação. Sua ansiedade diminui e isso
provoca uma sensação de alívio temporário. Esse
acontecimento, de certa forma, "ensina" o seu
organismo que se comportar fugindo de situações
que provocam algum tipo de angústia é interessante e
que, portanto, pode ser repetido. 

Entretanto, quando chegar o dia da nova
apresentação aquela sua ansiedade pode estar ainda
maior, já que a situação vai causar um novo
desconforto associado ao fato de ter sido evitada no
passado.  

 

Com isso,  a sua vontade de fugir
aumenta e, assim, vai se formando um
ciclo de fugas e esquivas, que mantém a
ansiedade sempre alta. 
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Evitação da
situação

ansiogênica

Alívio momentâneoSensação de culpa e
impotência

Ciclo da Ansiedade
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A quebra desse ciclo inicia quando você se permite
vivenciar, um passo de cada vez, essas situações que
causam ansiedade. 
Para que esse processo ocorra da melhor forma
possível, é importante que você o faça em micro
passos, respeitando o seu tempo e os seus limites. Um
micropasso é a menor atitude possível em direção a um
objetivo. É quando você decide encarar a situação e
sair da inércia.  

Rompendo o ciclo da
Ansiedade
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Avaliando a Ansiedade

Pode-se entender a ansiedade como um continuum,
uma escala, em que se encontram níveis saudáveis – e
que possuem uma funcionalidade – bem como níveis
disfuncionais que vão trazer consequências negativas
à vida das pessoas. 

Ansiedade tóxica ( disfuncional)

Ansiedade saudável (funcional)
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Avaliando a Ansiedade

A preocupação tem te ajudado a resolver as situações/
problema ou tem mais atrapalhado? A seguir, você
poderá realizar algumas reflexões a partir de
questionamentos simples que o auxiliarão a
compreender melhor a sua condição atual e, nesse
processo, identificar as áreas nas quais tem maior
dificuldade – áreas que podem melhorar à medida que
avança e coloca em prática as nossas dicas.   

A preocupação me ajuda

a estar preparado?

a superar a insegurança?

a prevenir que coisas ruins aconteçam?

a encontrar soluções para os problemas?

A preocupação me atrapalha

não consigo deixar de me preocupar?

me faz perder o controle?

me perturba nas atividades de casa,
trabalho ou em outras áreas?  
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Orientações gerais sobre 
 ansiedade
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Aceite a sua ansiedade

Tentar de forma insistente não sentir ou se
lembrar de algo desconfortável é uma resposta
natural com intuito de desviar sua atenção.
Entretanto, o esforço constante de não ter
pensamentos e sensações costuma não ser bem-
sucedido e pode aumentar esses pensamentos e
sensações. Por exemplo, ao pedir que você não
pense em um limão, provavelmente a imagem do
limão é imaginada. 
 

Ao investir em
aceitação, você

coloca a ansiedade
para trabalhar por

você. 

Sinta, sem julgar,
e a ansiedade

diminuirá
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Mantenha uma rotina

Ter uma rotina ajuda a manter o equilíbrio do
nosso corpo. Planejar com antecedência,
organizando os compromissos, pode reduzir a
imprevisibilidade, além de ser possível acumular
autoconfiança durante o dia, quando esses
compromissos são realizados. 

Privações de atividades que você gosta e horários
desregulares de sono podem te deixar mais
sensível aos fatores que geram ansiedade. Então,
busque inserir na sua rotina momentos
prazerosos, de autocuidado, e tente dormir a
quantidade necessária para o seu organismo. 
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A realização de atividades físicas, além de
melhorar o condicionamento físico, ajuda
também a lidar com estados de estresse e
ansiedade, porque eleva a produção de
serotonina e outras substâncias, aumentando a
sensação de prazer. Alguns estudos científicos
identificaram que realizar exercícios físicos
ajuda a manter uma capacidade neurológica
saudável, com benefícios para a criatividade, a
memória e a concentração, e pode reduzir níveis
leves e moderados de ansiedade e depressão.

Pratique atividades físicas

Experimente
diferentes
modalidades até
encontrar algo que
você goste.
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Como viver melhor com a
ansiedade
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Aprenda a relaxar

Podemos manejar nossas emoções ansiosas
aprendendo algumas técnicas. Podemos fazer
isso de diferentes maneiras, mas temos de
lembrar que: 

Não existe uma maneira única de controlar
emoções de ansiedade 

Métodos diferentes serão úteis em momentos
diferentes 

É importante descobrir o que funciona pra
você
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Exercício de visualização
O seguinte exercício tem o intuito de ajudá-lo a se
distanciar de pensamentos ansiógenos. Pode ser
realizado em qualquer momento de ansiedade,
sobretudo quando tem que realizar alguma atividade e
sente-se inquieto, agitado ou distraído. Funciona
também como um exercício de relaxamento: 
 

Feche os olhos, imagine que está em um parque bonito,
sentado em um banco. Você quer descansar e ficar em
paz. No entanto, há dezenas de pessoas à sua volta.
Cada uma está pedindo que faça alguma coisa. Algumas
delas estão te criticando. Elas estão determinadas a te
importunar. É impossível atender todas elas e se você
tentar dialogar estará apenas reforçando os
comportamentos delas. O melhor é ignorar. No início
elas ficarão com raiva pela sua postura e insistirão
ainda mais agressivamente, mas depois de algum
tempo desistirão e irão embora. Essas pessoas são seus
pensamentos. Escute-os e não se esforce para eliminá-
los, mas não lhes dê atenção. Observe como eles vão
reagir à medida que você os ignorar. Permaneça assim
por alguns minutos( de 2 – 5).
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Respiração diafragmática

A técnica de respiração pode imediatamente
reduzir estados corporais de ansiedade com muita
eficácia. Recomenda-se a prática diária por alguns
minutos, e o uso em momentos nos quais se
percebe uma elevação da ansiedade ao longo do dia. 

Sente de um jeito bem relaxado,
com as mãos segurando a barriga

Inspire pelo nariz contando até 4

Segure o ar, contando até 2

Solte pela boca, contando até 6
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Ansiedade, como vimos, tem a ver com pensar em
problemas e não resolvê-los. A melhor forma de lidar
com esses pensamentos é enfrentar o problema. No
entanto, na maioria das vezes não estamos em
condições de enfrentá-los no momento em que o
pensamento ocorre. 

Uma vez programada e agendada a ação, continuar
pensando naquele problema se torna inútil. A
agenda serve portanto para ajudar a esquecer, e não
a lembrar. Deve ser utilizada para qualquer tipo de
atividade, não só aquelas para as quais usamos
tipicamente. Pode assumir várias formas, como
listas no celular, agenda google ou anotações. 

A agenda
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ATIVIDADE Data/horário

Mandar um email para o professor segunda -feira

  

  

  

Que tal um exercício?

O que você precisa/gostaria de fazer na próxima
semana?  
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Agendamento de ação

sim

O pensamento continua ali?

Fluxograma: lidando com
pensamentos ansiógenos

O que estou pensando?

Esse pensamento é verdadeiro?

Posso fazer algo para lidar
com isso?

Respiração diafragmática/aceitação

sim

sim

não

não

não

D
eixa p

ra lá. Está tu
d

o
 b

em
.
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A mente pode ser o nosso pior inimigo quando
estamos ansiosos. Ter uma rede de apoio, em que você
pode conversar sobre suas preocupações mais
profundas e desabafar evita com que a ansiedade
consuma a sua vida. Encontre amigos confiáveis com
os quais você possa se abrir; eles serão um ouvido
atento e darão apoio em momentos de ansiedade. 

Encontrar a estratégia certa que funciona pra você
controlar a ansiedade é importante. Um terapeuta
pode ser um ótimo recurso pra procurar se você
acredita que precisa de ajuda para encontrar as
estratégias certas para lidar com a sua ansiedade. 

Suporte Social
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Esperamos que esse E-Book tenha ajudado
você a transformar o seu dia a dia. As
estratégias apresentadas são práticas
baseadas em pesquisa científica,
entretanto o processo para lidar com a
ansiedade é individual e contínuo. 

Experimente as técnicas e analise os
resultados. Caso necessário, procure um
profissional de saúde mental para um
maior auxílio. 
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