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SE ALGUM OU TODOS ESTES
PENSAMENTOS LHE PASSAM PELA
CABEÇA, NÃO SE ASSUSTE

É NORMAL
SÓ PENSO
NISTO
TENHO
MEDO

NÃO SEI
O QUE
FAZER

ANDO MUITO
NERVOS@
ESTOU MUTIO
AFLIT@/
PREOCUPAD@
SINTO-ME
PERDID@

Perante o cenário de pandemia COVID-19 que
estamos a viver, já há longos meses, e todas as
exigências a que estamos sujeitos, nomeadamente,
a necessidade de cumprir medidas de proteção, o
isolamento social, o desconhecimento que ainda
temos sobre o vírus e sobre o futuro, é perfeitamente expectável que o sentimento de ansiedade,
preocupação, medo e receio nos afete, em
maior ou menor grau, a todos.
A ansiedade, apesar de tudo, também desempenha uma função importante que é a de nos
proteger. Quando nos sentimos ameaçados, receosos e em estado de alerta, ficamos mais atentos e
mais disponíveis para adotar comportamentos de
proteção e mais facilmente nos adaptamos à situação de modo a garantir a nossa segurança e a dos
outros.

Vamos usar a ansiedade a nosso
favor e aprender a lidar com ela!

IDENTIFIQUE E CONHEÇA

A SUA ANSIEDADE
› A ansiedade e os efeitos no nosso corpo
Já reparou como é que a ansiedade se manifesta no
seu corpo?
Do ponto de vista físico podem surgir os seguintes
sintomas:
-tensão muscular, sensação de aperto na garganta
ou aperto no peito, dor de cabeça, batimento cardíaco acelerado, náuseas e vómitos, vontade de ir à
casa de banho, dificuldade em dormir ou perturbações alimentares. Identifique os seus sintomas
quando está ansioso.

› A ansiedade e os efeitos
nas relações com os outros
- Por vezes, a ansiedade afeta as nossas relações.
Podemos dar por nós a evitar comunicar com os
nossos amigos ou familiares, não respondendo às
chamadas, não aceitando fazer videochamadas, ou
discutir mais com aqueles que nos são mais próximos
e partilham o mesmo espaço físico. Identifique como
se relaciona com os outros quando está ansioso.

› Faça uma pirâmide com os seus receios e
preocupações, identificando as situações que lhe
› A ansiedade e os efeitos no nosso pensamento causam ansiedade e o grau de ansiedade com que
Do ponto de vista psicológico a ansiedade torna-nos: as vivencia. Da base até ao topo, coloque as situa- mais receosos, em alerta, nervosos, irritáveis, ções ou os pensamentos que lhe causam mais
incapazes de relaxar e desconcentrados. O nosso ansiedade e inquietação, em grau crescente. Este
pensamento pode ser repetitivo e negativo. Temos exercício também pode ser realizado em família,
tendência a sofrer por antecipação (ex: ‘E se eu ficar adaptado às crianças (como um jogo), onde todos
infetado?’, ‘E se os meus pais ficarem doentes?’) e a constroem a sua escala, partilham e trocam
auto-criticarmo-nos (‘Nunca faço nada bem’). Identi- informação.
fique os pensamentos que o deixam mais ansioso.

IDENTIFIQUE E CONHEÇA

A SUA ANSIEDADE
› Concentre-se no imediato, no aqui e no agora,
nas atividades que está a fazer e de que gosta: ler um
livro, fazer exercício físico, preparar uma refeição, ver
um filme, jogar e brincar com as crianças.
› Identifique os pensamentos que a/o estão a
incomodar/perturbar e questione-se sobre a
probabilidade de virem a acontecer. Centre a
sua atenção em aspetos/cenários tranquilizantes,
procurando adotar pensamentos e atitudes positivas.
› Centre a sua atenção e esforço naquilo que
está ao seu alcance e que pode controlar.
Identifique as ações que dependem de si e que pode
fazer.

› Mantenha-se informado e atualizado, usando
apenas fontes oficiais de informação, tais como a
DGS, a OMS e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. É
aconselhável ver as notícias apenas uma vez por dia,
pois existe a tendência para nos focarmos apenas na
informação negativa.
› Mantenha o contacto com amigos e familiares. Partilhe as suas preocupações e sentimentos
com alguém, pois ajuda-nos a normalizar o que sentimos e a percebermos que não somos os únicos a
passar por isto, sendo uma das estratégias mais
eficazes para diminuir a ansiedade.

› Confie em si e nas suas capacidades para
lidar com situações difíceis. E em relação ao
passado? Com certeza que esta não é a primeira vez
que passa por uma situação difícil, certo? O que é
que o ajudou anteriormente? Que estratégias
utilizou? Procure adaptá-las e usá-las para enfrentar esta situação.

Vamos todos ficar bem!

› Crie uma lista com as atividades de tempos
livres e de lazer que mais gozo lhe proporcionam. Coloque-a num local visível e reserve um
período do seu dia, todos os dias, para se dedicar
exclusivamente ao que mais gosta.
› Procure fazer coisas que antes não tinha
tempo para fazer. Com certeza que existiu
sempre aquela sensação de que não tinha tempo
para fazer algo de que gostava ou precisava. O que é
que ficava sempre na gaveta? Eram arrumações ou
reparações em casa? Livros ou filmes que gostaria
de ler ou de ver? Ou um prato que gostaria de experimentar cozinhar?

› Crie um espaço e um momento diário para
relaxar. Escolha um local da sua casa onde se sinta
tranquil@ e confortável e use-o, uma ou mais vezes
por dia, para relaxar: ouça música de olhos fechados, faça um desenho, utilize técnicas de relaxamento (ex: Exercício de respiração: 1- Inspire lenta e
profundamente até sentir os pulmões cheios;
2-Segure o ar com os pulmões cheios e conte até
três; 3-Expire devagar o ar pela boca. Faça esta
sequência de inspirar-segurar-expirar 3 vezes, bem
devagar).
› No final de cada dia, pense nos aspectos positivos desse dia e elabore um plano para o dia
seguinte. Sozinho ou em família, faça uma lista
das coisas boas que aconteceram durante o dia e
elabore o plano para o dia seguinte.
› Encare o futuro de forma positiva. Pense como
se vai sentir quando tudo isto terminar, na capacidade de adaptação que demonstrou, na criatividade,
na forma como as relações saíram fortalecidas.
Encare esta experiência como uma oportunidade de
crescimento pessoal e familiar.

ATENÇÃO:
› Se os seus sentimentos de preocupação
forem excessivos e persistentes,
› Se se sentir sobrecarregado/a e desgastado/a
pelo sentimento de ansiedade,
› Se se sentir ansioso/a durante longos períodos de tempo,
› Se a ansiedade a/o estiver a impedir de realizar
as suas atividades, as suas rotinas diárias,
› Se sentir que está a perder o controlo
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VAI FICAR
TUDO BEM
De vez em quando, a vida
surpreende-nos com desafios,
pessoas e escolhas difíceis.
Ela faz-nos duvidar da nossa
capacidade de seguir em frente.
Sentimos medo.
Aos poucos, a tempestade
passa, ficamos mais fortes e
percebemos que está tudo bem.
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Fonte: https://www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/documentos/doc_covid_19_ansiedade_revisao.pdf.

