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O que é ansiedade?

● O termo tem várias definições: aflição, angústia, perturbação, relação com 
qualquer contexto de perigo, etc.

● A ansiedade é uma ferramenta adaptativa da humanidade, todos sentimos 
alguma ansiedade, ela nos movimenta e nos impulsiona.

● Porém, ela é um fenômeno que ora nos beneficia e ora nos prejudica, 
dependendo das circunstâncias ou intensidade, podendo tornar-se patológica 
e prejudicial ao nosso funcionamento mental e corporal.

● A ansiedade em níveis saudáveis estimula o indivíduo a entrar em ação, 
porém, em excesso, a ansiedade patológica, faz exatamente o contrário
impedindo reações.



Lembrando que…

● Ainda estamos em meio a uma pandemia, passamos dois anos em 
distanciamento social, é esperado que tenhamos estado frequentemente em 
estado de alerta, preocupados, confusos, estressados, tristes e inseguros 
frente às incertezas do momento.

● Isso não significa que temos necessariamente um transtorno de ansiedade.



Ansiedade Patológica

● Transtorno de Ansiedade
● Transtorno de Pânico
● Transtorno de Ansiedade 

Generalizada
● Transtorno de Ansiedade Social

● Transtorno Obsessivo-Compulsivo
● Fobia
● Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático



Sintomas de Ansiedade
Reações físicas

Taquicardia, tremores, 
paralisia, hipertensão, 
sensação de nó no 
estômago, falta de ar, 
boca seca, sudorese, 
náuseas ou vómitos, 
diarreia, dor de cabeça, 
tonturas, dores no 
corpo, febre emociona, 
bexiga hiperativa, 
psoríase (doença de 
pele), alopécia (queda 
de cabelo), perda ou 
aumento de apetite, 
perda ou aumento de 
peso, alterações no ciclo 
menstrual, etc.

Reações cognitivas

Preocupação excessiva, 
pensamentos intrusivos, 
dificuldades de atenção 
e concentração, insônia, 
perturbações de sono, 
alterações de memória, 
pessimismo 
generalizado, etc.

Reações sociais

Dificuldades em iniciar 
ou manter uma 
conversa, dificuldade em 
dizer “não” ou em 
demonstrar 
desacordo/desagrado, 
preocupação excessiva 
com a opinião de 
terceiros, evitamento ou 
tentativa de passar 
constantemente 
despercebido/a, 
isolamento, etc.

Reações emocionais

Emoções excessivas e 
persistentes, humor 
instável, desânimo, 
irritação, sensação de 
estar com “os nervos à 
flor da pele”, indiferença 
afetiva, crises de choro, 
etc.



Estresse - Ansiedade

● Estresse

É mais ligado à realidade, ao presente, 
ao excesso de tarefas, à sobrecarga, ao 
concreto.

● Ansiedade

É mais ligada aos pensamentos e 
sentimentos, ao futuro, ao abstrato.



O Tratamento da Ansiedade

   Existem muitas maneiras de tratar a ansiedade de maneira a mantê-la em 
níveis saudáveis. Não existe um único caminho para controlar a ansiedade, cada 
pessoa, com orientação profissional se necessário, deve refletir e optar pelas 
alternativas que mais se encaixam à sua realidade.
   Muitas vezes, mudanças de comportamento e alterações nos hábitos, 
permitem-nos lidar melhor com a ansiedade e podem minimizar o problema. Em 
outros casos, o combate à ansiedade necessita de uma intervenção 
especializada.
   Atitudes que promovem a saúde mental naturalmente irão reduzir a ansiedade.



O Tratamento da Ansiedade

● Autocuidado
● Mudança de hábitos
● Adequação da rotina
● Investimento nas relações 

interpessoais
● Lazer, descanso, prazer

● Exercícios físicos e 
alimentação saudável

● Relaxamento e meditação
● Psicoterapia
● Tratamento psiquiátrico
● Medicação



Estratégias de Enfrentamento da Ansiedade

   ● Psicoterapia
● Registro de pensamentos 

disfuncionais
● Técnicas de relaxamento (respiração 

diafragmática, relaxamento muscular 
progressivo, meditação, etc.)

● Psicoeducação
● Dessensibilização sistemática
● Parada do pensamento e 

autoinstrução
● Questionamento socrático



Possíveis consequências da ansiedade no 
ambiente acadêmico e escolar

● Isolamento, dificuldade em socializar com colegas
● Retração, silêncio excessivo
● Faltas frequentes
● Dificuldades de aprendizagem
● Queda no rendimento
● Dificuldade ou recusa em fazer trabalhos em grupo
● Desatenção e inquietação
● Dificuldade para responder ou fazer perguntas em aula
● Evasão



Estratégias de enfrentamento da ansiedade 
no ambiente acadêmico e escolar

● Acolhimento e diálogo
● Trabalho em equipe
● Diminuição da competitividade
● Valorização da cooperação
● "Diminuição da hierarquia”
● Cuidado com a saúde dos professores
● Não fazer da avaliação “um monstro”
● Considerar os efeitos da pandemia no aprendizado (diminuição das 

habilidades de concentração, memória, atenção, etc)



O Influência da Organização e do Planejamento

Gráfico demonstrativo da ansiedade e stress gerados pelos trabalhos a serem 
entregues no final do semestre:



Estratégias de enfrentamento da ansiedade 
no ambiente acadêmico e escolar

● Competências socioemocionais e habilidades sociais
● Comunicação não-violenta
● Cultura de paz, práticas restaurativas e círculos de construção de paz



“Regras da Ansiedade”

Regras que a ansiedade te dá

1 - Detecte o perigo

2 - Transforme o perigo em catástrofe

3 - Controle a situação

4 - Evite sua ansiedade ou escape dela



Regras que a ansiedade te dá

1 - Detecte o perigo
2 - Transforme o perigo em catástrofe
3 - Controle a situação
4 - Evite sua ansiedade ou escape dela

Regras para se libertar da ansiedade

1 - Veja as coisas de maneira realista
2 - Normalize as consequências
3 - Abandone a necessidade de controlar
4 - Assuma sua ansiedade

Abandone isso! Substitua por isso!



Obrigada!

giordanachaves@unipampa.edu.br



Como você tem cuidado da sua Saúde Mental?
1. Não gerencio meu tempo e acabo não tendo tempo para fazer as atividades necessárias.
2. Tento sempre agradar a todos à minha volta.
3. Assumo tarefas e responsabilidades demais ou que não são minhas.
4. Me isolo quando não me sinto bem.
5. Fico "ruminando" e tendo pensamentos repetitivos sobre o passado.
6. Me desgasto muito tentando controlar tudo e tentando antecipar e prever coisas futuras.
7. Sou exigente demais comigo, me cobro excessivamente.
8. Não tenho tempo para mim e para as atividades que gosto e que me relaxam.
9. Tento sempre fingir que está tudo bem quando tenho um problema.

10. Não converso sobre meus sentimentos.



Como você tem cuidado da sua Saúde Mental?
1. Mantenho a saúde física em dia com uma alimentação saudável e exercícios físicos regulares.
2. Reservo um tempo para fazer as coisas que gosto e que me dão prazer.
3. Quando preciso, busco ajuda profissional para tratar da minha saúde física e mental.
4. Consigo conversar sobre meus medos, anseios, inseguranças, dúvidas e emoções negativas.
5. Pratico exercícios de relaxamento, de respiração e/ou de atenção, meditação, alongamento, etc.
6. Mantenho a regularidade e qualidade do sono, tentando manter os horários de dormir e acordar 

regulares.
7. Mantenho contato frequente (diário ou semanal) com meus amigos, colegas e familiares.
8. Compartilho meus sentimentos e pensamentos com as outras pessoas.
9. Consigo desfrutar das coisas boas da vida e viver o momento presente, prestando atenção nas 

coisas e pessoas ao meu redor, ficando desconectado nestes momentos (sem usar smarphone, 
internet, etc).

10. Tento manter minha rotina organizada, gerenciando meu tempo, estabelecendo prioridades e 
utilizando ferramentas e técnicas para me auxiliar.


