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INTRODUÇÃO
O QUE É A ANSIEDADE
Seus sintomas são preocupação intensa,
excessiva e persistente e também medo de
situações cotidianas.
Podem ocorrer frequência cardíaca
elevada, respiração rápida, sudorese e
sensação de cansaço.
A ansiedade pode ser normal e é um
indicador de doença subjacente somente
quando os sentimentos se tornam
excessivos, obsessivos e interferirem na
vida cotidiana.
Neste e-book irei falar sobre a ansiedade
comum do dia a dia, válvulas de escape, a
crise de ansiedade, como amenizar uma
crise e a importância de uma rotina para a
pessoa ansiosa.
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A ansiedade do dia-dia é
mais
frequente
e
tem
sintomas mais leve do que
em uma crise, porém mais
constantes.

a
ansiedade

no seu
dia-dia

Por exemplo:
vontade de comer em
excesso,
vontade
de
comer algo que você não
sabe o que é, vontade de
comprar coisas que não
usa, sentimento de que há
algo errado ou incomodo,
sensação
de
angústia.
Pode ou não ter sintomas
físicos, como dormência
nos braços, dificuldades
para respirar e agitação
interna que pode chegar a
te impedir de realizar
atividades cotidianas ou
se organizar.
Quando você identificar
que
está
com
estes
sintomas você irá recorrer
a sua válvula de
escape.

5

VÁLVULA
DE
ESCAPE
VOCÊ UTILIZAR A MESMA QUANDO
PERCEBER QUE ESTÁ ANSIOSO(A).

Cada pessoa precisa
achar a sua, é
basicamente uma
atividade corporal, que
ative/utilize o tato.
Abaixo estão alguns
exemplos e logo após um
espaço para você anotar
a sua. É interessante
colocar na sua rotina
atividades manuais
saudáveis.
Abaixo você encontra uma
lista com algumas
sugestões e você poderá
escolher para inserir
algumas delas como a sua
válvula de escape ou
simplesmente utilizar das
mesmas para se inspirar.
Por exemplo:
a) Exercício físico
b) Limpar a casa
c) Autocuidado
d) Arte
e) Escrever
f)......................................................
(coloque sua válvula aqui).

Evitar vávulas de escape não saudáveis: Evite excessos de comida,
compras e fazer abuso de alcool, drogas e remédios.
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EXPLICANdO AS VáLvULAS SUGERIDAS
a) Exercícios físicos: É considerado muito importante, pois libera
hormônios de prazer e saciedade como serotonina, endorfina, o ideal é
manter uma rotina de exercício físico aeróbico de mínimo 3x por semana
com cerca 25 minutos. Porém se estiver em um momento de crise você
poderá se exercitar como fazer uma caminhada e verá a ansiedade baixar.
b) Limpeza da casa: Qualquer tipo de limpeza irá funcionar, desde que
você se concentre nele e no tato e deixe sua mente descansar, ela só deve
se concentrar na atividade de casa escolhida. Se for lavar a louça, se
entregue 100% para a atividade, por exemplo crie uma ordem do que vai
lavar primeiro e depois, conte os pratos, sinta a água cair em sua mão,
sinta o cheiro do detergente utilizado, crie o máximo de situações para
ficar no momento presente.
Você pode escolher qualquer atividade que se faz em
casa, lavar, limpar e organizar desde que esteja no aqui e agora enquanto
executa-o não permita que sua mente se ausente do momento presente..
c) Autocuidado: Além das atividades de casa você pode eleger como
válvula uma atividade manual de autocuidado. Como tomar um banho,
lavar/hidratar os cabelo e barba, cuidar das unhas, etc.
d) Artes: Pintar telas ou livros terapêuticos, bordar, fazer escultura,
plantar e tocar um instrumento. Todo tipo de arte te trás para o aqui e
agora o importante é utilizar-se dos sentidos para estar no momento
atual.
e) Escrever: Se estiver com uma situação em especifico que lhe deixa
ansioso, como uma prova importante, projeto no trabalho ou um
desentendimento no relacionamento amoroso/familiar. Você pode anotar
em um papel suas preocupações, quando anotamos, podemos olhar para
o assunto e nossa cabeça consegue destacar, pois não precisa mais
lembrar a cada instante.
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PENSAMENTOS
INTRUSIVOS !
Pensamentos intrusivos são aqueles
pensamentos que chegam sem serem
chamados e se repetem em sua cabeça
por varias vezes e causam ansiedade,
destroem a autoconfiança e fazem o
indivíduo pensar em coisas e fatos ruins,
podendo, com isso, tornarem-se obsessivos.
Quem tem pensamentos intrusivos costuma
sempre esperar que coisas ruins
aconteçam, desconfia das pessoas
(até mesmo, daquelas que são próximas e
queridas) e tende a ser inquieto e
impaciente.
Uma das causas mais comuns para o
surgimento dos pensamentos intrusivos é a
ansiedade. Nesse contexto, eles acabam
aumentando os medos e potencializando os
demais sintomas do transtorno.
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Na crise há uma
sensação de perda
de controle sob o
próprio corpo,
sintomas físicos
notáveis como falta
de ar, de orientação,
braço dormente
sensação de estar
morrendo entre
outros se fazem
presentes.

crise
de
ansiedade

Quando a crise
iniciar:
lembre-se que irá
durar alguns minutos
e depois passará.

Se há frequência nas crises é indicado procurar um psicólogo para iniciar um
tratamento acompanhado e se necessário ele irá te recomendar tomar um
psiquiatra para complementar com medicamentos se necessário.
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COMO AMENIZAR OS
SINTOMAS NA HORA DA
CRISE
a) Quatro sentidos: Use seus sentidos como tato, olfato,
audição e visão para retornar ao momento atual "aqui e
agora". Você pode iniciar prestando atenção ao local onde
você está, observando e contando quais cores tem no local,
sentir o cheiro e passar as mãos pelas diversas texturas
como no chão, na parede, móveis e prestar a atenção nos
sons presentes e etc., o importante é fazer seu máximo para
se manter no aqui e agora.

b) Contenção: Você pode usar o tato para fazer uma
pressão considerável em volta de você, se estiver alguém
por perto a pessoa pode te dar um abraço apertado se
estiver sozinho pode se enrolar em uma coberta, manta ou
toalha, este movimento acalma pois nosso corpo tem uma
memória sensorial e este movimento os lembra o útero
materno nos acalmando quase que imediatamente.

c) Respiração: Quando entramos em crise nosso ritmo
cardíaco muda e é preciso retomar o controle. Para fazer essa
técnica de respiração, primeiro é preciso exalar totalmente o
ar pela boca. Feche a boca e inspire pelo nariz por 4
segundos; segure a respiração e conte até 7 e solte todo o ar
pela boca por 8 segundos de uma só vez.
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PARA EVITAR A
ANSIEDADE
É importante ter uma rotina

Vale também iniciar o habito de anotar, fazer listas de
tarefas cotidianas e ir riscando conforme concluir.
LEMBRE-SE:
QUANDO VAI PARA O PAPEL SUA CABEÇA PODE
DESCANSAR.
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DICAS PARA MONTAR SUA ROTINA:

a) Coloque horários realista, não é para
ser metas mas sim o que fazer todo dia.
b) Não esqueça das refeições.
c) Tente não deixar horários vagos, ache
uma atividade, a ansiedade prevalece
quando temos muito tempo para pensar.
d) Programe também horários livres
(como uma hora para ver série, outra para
redes sociais etc.). Na vida precisamos ter
tempo para tudo.
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ROTINA
Horario seg

ter

qua qui

sex

sab dom

8:00 AM

9:00 AM

10:00 AM

11:00 AM

12:00 PM

13:00 PM

14:00 PM

15:00 PM

16:00 PM

17:00 PM

18:00 PM

19:00 PM

20:00 PM
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BÔNUS
ANSIEDADE E QUARENTENA:

a) Se desligar das notícias, mantenha-se
informado sem estar em contato com as
notícias o dia todo.
b) Tome os cuidados necessários mas foque sua
energia
de
pensamento
na
luz
e
em
pensamentos positivos.
c) Mantenha uma rotina.
d) Preencha horários livres com atividade (física
se possível).
e) Faça exercício físico, tem treinos grátis no
Youtube como o programa Q48 ou aplicativos
com treinos para fazer em casa, como o
Queima Diária.
f) Aprenda algo novo.
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Concluindo
Organize sua rotina
Anote tudo que puder
Tenha uma válvula de escape saudável
Medite
Faça exercícios físico
Se tiver em crise utilize as técnicas (pg. 12)
Se autoconheça e mantenha o controle

LEMBRE-SE QUE SE AS TÉCNICAS AQUI CONTIDAS SÃO PARA CUIDAR DA
ANSIEDADE EM CASA, PORÉM SE NÃO ALIVIAR SUAS DORES
EMOCIONAIS, VOCÊ PRECISARÁ PROCURAR UM PSICÓLOGO PARA
FAZER UM TRATAMENTO DE FATO.

DEPOIS DA
TEMPESTADE
SEMPRE VEM
O SOL
#ACREDITAR

seJA
positivo
17

